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Módulo I 

Aplicação da lei, processo e procedimento e 

competência legislativa. 
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Do âmbito de aplicabilidade da Lei  

 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as 

Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange: 

I - os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do 

Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando no 

desempenho de função administrativa; 

II - os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente 

pela Administração Pública. 

 

Sobre o caráter da lei devemos de pronto ver que se trata de uma norma geral. Isto indica 

que outras normas (leis, decretos, instruções normativas e portarias) de natureza específica 

sobre licitações e contratos, podem ser elaboradas pelos Entes da Federação, desde que não 

contrarie a lei geral.  

 

Tal fato nos remete para a competência legislativa, onde a norma legal de caráter geral 

sobre licitações e contratos, é por força constitucional, de competência exclusiva da União, de 

acordo com o artigo 22 da CF/1988. 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para 

as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as 

empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, 

III;      

 

Processo e Procedimento 

 

 No artigo 11 da lei 14.133/2021 encontramos outra novidade. O legislador, diferentemente 

da lei 8666/93, faz alusão ao “processo licitatório”, enquanto na norma anterior, se referia a 

“procedimento licitatório”, nos termos do artigo 38 da lei 8.666/93:  

 

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos: 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo 

administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 

autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para 

a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 

 

Considerando que processo e procedimento são institutos jurídicos que não se confundem, 

a nova regra em que põe a licitação como um processo, altera o conceito do instituto da 

competência legislativa, quando se trata da licitação. Isto porque a Constituição Federal deu à 

União competência exclusiva em matéria processual, de acordo com o artigo 22: 
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Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 

aeronáutico, espacial e do trabalho; 

  

Quando a matéria é procedimento, a Constituição Federal deu competência 

concorrente à União, Estados, Municípios e Distrito Federal, nos termos do artigo 24, 

inciso XI: 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

XI - procedimentos em matéria processual; 

 

 Resta claro, assim, que sendo a licitação um processo, onde nele se realiza 

procedimentos, a competência legislativa é concorrente para disciplinar os procedimentos 

licitatórios, de forma a atender cada realidade regional.  

Além da criação de nova modalidade licitatórias, a lei 14.133/2021, em seu artigo 28 inovou 

também com a exclusão das modalidades Tomada da Preços e Convite, previstas na lei 8.666/93 

 

Art. 28. São modalidades de licitação: 

I - pregão; 

II - concorrência; 

III - concurso; 

IV - leilão; 

V - diálogo competitivo. 

 

Na rotina da Administração, a bem da verdade, as licitações ficarão restritas às 

modalidades de concorrência e pregão. Nas regras da nova lei, Pregão se aplica somente a bens 

e serviços comuns.  

Havia a discussão sobre a aplicação do Pregão para os serviços técnicos especializados, 

definidos no artigo 13 da lei 8.666/93.  

Tal discussão ficou resolvida por força do artigo 6º, inciso XVIII c/c o artigo 29, § único da 

novel lei, de onde se extrai que os serviços técnicos especializados não se contrata mais com o 

Pregão:  

 

Lei 14.1330202 

 

Artigo 6º, inciso XVIII 

 

XVIII - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente 

intelectual: aqueles realizados em trabalhos relativos a: 

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos; 

b) pareceres, perícias e avaliações em geral; 

c) assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias; 

d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; 

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas; 

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico; 
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h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e 

laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de 

obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na 

definição deste inciso; 

 

Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se 

refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir 

padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos 

pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. 

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos 

especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de 

engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea “a” do inciso XXI 

do caput do art. 6º desta Lei. 
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Módulo II 

Dos procedimentos auxiliares da licitação 
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Dos tipos de procedimentos auxiliares 

 

O artigo 28, § 1º c/c o artigo 78 da Lei 14.133/2021 tratou das modalidades 

licitatórias e dos procedimentos auxiliares da licitação: 

 

§ 1º Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a Administração pode 

servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no art. 78 desta Lei. 

 

 

Art. 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas 

por esta Lei: 

I - credenciamento; 

II - pré-qualificação; 

III - procedimento de manifestação de interesse; 

IV - sistema de registro de preços; 

V - registro cadastral. 

 

§ 1º Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo obedecerão a 

critérios claros e objetivos definidos em regulamento. 

 

§ 2º O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações 

previstos nos incisos II e III do caput deste artigo seguirá o mesmo procedimento 

das licitações. 

 

Vamos conhecer cada tipo de procedimentos licitatórios auxiliares da licitação 

 

Do credenciamento 

 

Art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de 

contratação: 

I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a 

Administração a realização de contratações simultâneas em condições 

padronizadas; 

II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está 

a cargo do beneficiário direto da prestação; 

III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação 

e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de 

processo de licitação. 

Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em 

regulamento, observadas as seguintes regras: 

 

Da Pré-Qualificação 

 

Art. 80. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para 

selecionar previamente: 

I - licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação 

ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente 

definidos; 
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II - bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela 

Administração. 

 

Destina-se a selecionar previamente os fornecedores com condições de participar da 

licitação e os produtos que poderão ser oferecidos. São duas hipóteses distintas para pré-

qualificar: fornecedores e bens.  

 

Do Procedimento de Manifestação de Interesse 

 

Art. 81. A Administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante 

procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação 

de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, 

investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam 

com questões de relevância pública, na forma de regulamento. 

 

Todos sabem da dificuldade de a Administração elaborar projetos básicos, e especialmente, 

os projetos executivos, assim como os orçamento em função da falta de profissionais 

especializados nos quadros da Administração.  

 

Algumas medidas sempre foram previstas para o enfrentamento dessa dificuldade, tais 

como: a contratação de especialistas para a elaboração de projetos e gerenciamento de obras 

ou a colocação da responsabilidade pela execução de tais projetos nas mãos do contratado, para 

tanto, a saída é a contratação integrada ou semi-integrada. Contudo, ainda, assim, a 

Administração carece de pessoal para elaborar as informações ou para elaborar o pré-projeto 

que formam a base para a contratação integrada ou semi-integrada.  

O PMI (procedimento de Manifestação de Interesse) não é uma inovação da lei, trata-se 

apenas de consolidar a orientação jurídica, antes prevista de forma genérica no Decreto Federal 

nº 8.428/2015, garantindo dessa forma mais respaldo ou segurança jurídica.  

 

Do Sistema de Registro de Preços 

 

Art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais 

desta Lei e deverá dispor sobre: 

§ 5º O sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação de bens 

e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes 

condições: 

 

(....) 

 

§ 6º O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser 

utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para a 

aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou 

entidade. 

 

O Registro de Preços necessita de regulamentação que fica a cargo de cada Ente da 

Federação, conforme competência concorrente, segundo o artigo 24 da Constituição Federal. 
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Assim, se faz necessário novos Decretos Estaduais e Municipais para regulamentar o Sistema 

de Registro de Preços com suas inovações trazidas pela lei 14.133/2021. 

 

Definições acerca do sistema de registro de preços da nova lei de licitações: 

 

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

XLV - sistema de registro de preços: conjunto de procedimentos para 

realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou 

concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a 

obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras; 

XLVI - ata de registro de preços: documento vinculativo e obrigacional, com 

característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o 

objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a 

serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no 

aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas; 

XLVII - órgão ou entidade gerenciadora: órgão ou entidade da Administração 

Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro 

de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 

XLVIII - órgão ou entidade participante: órgão ou entidade da Administração 

Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de 

preços e integra a ata de registro de preços; 

XLIX - órgão ou entidade não participante: órgão ou entidade da Administração 

Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de 

preços e não integra a ata de registro de preços; 

 

O Sistema de Registro de Preços nas contratações diretas 

 

A inovação contida no artigo 6º se refere a possibilidade de realizar a contratação direta 

para registrar preços. Nesse sentido, o termo contratação direta não traduzirá a realização de 

uma contratação exatamente, mas a possibilidade de vir a ser contratado. Dessa forma, o termo 

“contratação direta” se dá única e exclusivamente porque não há uma licitação, cuja natureza é 

a competividade, isto não significa, entretanto, que na dispensa de licitação não se faça pesquisa 

de preços ou as empresas não se vejam obrigadas a enfrentar a concorrência para apresentar o 

melhor preço. Como é cediço, há casos em que a competitividade é inviável na contratação 

direta, conforme cada necessidade.  

 

Previsão expressa de que o processo de adesões a atas de registro de preços, 

sejam apreciadas pelo Jurídico 

 

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão 

de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de 

legalidade mediante análise jurídica da contratação. 

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração 

também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, 

termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, 

outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. 
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Trata-se de procedimento que muitas Administrações já faziam, a lei deixou claro essa 

obrigação.  

 

 

Disposições que deverão obrigatoriamente constar do Edital da Licitação 

 

Art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais 

desta Lei e deverá dispor sobre: 

VIII - a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de 

registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já 

tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo 

inferior ao máximo previsto no edital; 

IX - as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas 

consequências. 

 

A inovação fica por conta da proibição de a Administração participar de vários processos 

licitatórios com o mesmo objeto. A ressalva é para os casos em que um processo não contempla 

os quantitativos, por item, da necessidade da Administração Participante.  

Deixa expresso, também, para maior segurança jurídica no processo licitatório que o Edital 

deverá deixar claro as hipóteses em que a Ata poderá ser cancelada.  

 

No Registro de Preços, a regra é a indicação do total a ser adquirido.  

 

§ 3º É permitido registro de preços com indicação limitada a unidades de 

contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes 

situações: 

I - quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não tiver 

registro de demandas anteriores; 

II - no caso de alimento perecível; 

III - no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. 

§ 4º Nas situações referidas no § 3º deste artigo, é obrigatória a indicação do valor 

máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata. 

 

Importante inovação da lei 14.133/2021. Trata-se da obrigatoriedade de indicar no 

edital/termo de referência, o total a ser adquirido. Tal exigência visa combater o que se tornou 

habitual nos editais de pregão para registro de preços, que trazem quantitativos 

desproporcionais, sem relação com a real necessidade da Administração e sem histórico de 

consumo anterior que comprove a necessidade de tais quantitativos.  

Tais procedimentos estimulou práticas contrárias ao princípio da moralidade e da 

transparência, isto porque o vencedor adquire uma ata com quantitativos suficientes para vender 

para outras Organizações, visto que em tais editais não há proibição de admitir os chamados 

“caronas”.  

 

Tal obrigatoriedade admite as seguintes exceções: 

1.  Somente quando tratar-se de item, em que é a primeira vez que a Administração licita, 

ou seja, não há demanda anterior, cujo histórico possa subsidiar o consumo médio da 

Administração.  
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2. Tratar-se de aquisição de gêneros alimentícios, dada a sua perecebilidade.  

 

Entretanto, essas exceções criaram outra regra, a que nesses casos, é obrigatória a 

publicação do valor máximo da despesa com o objeto e a proibição de permitir a participação de 

outras Administrações, ou seja, nesses casos, não haverá a figura do Participante.  

 

Do prazo de validade da Ata de Registro de Preços 

 

Art. 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e 

poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço 

vantajoso. 

Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua 

vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas. 

 

A lei deixou aberto o prazo do contrato decorrente da ata de registro de preços. Caberá aos 

Agentes de Contratação deverá definir o prazo do respectivo contrato.  

 

Do uso do Sistema de Registro de Preços para a contratação de obras e serviços 

de engenharia.  

 

Art. 85. A Administração poderá contratar a execução de obras e serviços de 

engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes 

requisitos: 

I - existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional; 

II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. 

 

A inovação neste artigo se refere à inclusão das obras no Sistema de Registro de Preços.  

 

O que já é praticado é o sistema de registro de preços para serviços de engenharia, quanto 

a isso não há inovação da lei.  

 

Quanto às obras, a inovação na prática pouco se verá, visto que obras compreende no 

orçamento, verba de investimento e nos municípios, em grande parte adquirida por emendas 

parlamentares para uma obra especifica ou convênios com o governo federal, que exige uma 

gestão especifica para a prestação de contas.  

 

Por outro lado, somente é possível adotar o sistema de registro de preços para obras 

quando se tratar de obras de projetos padronizados, como por exemplo a construção de prontos 

atendimentos das secretarias municipais de saúde. Provavelmente, o que poderá ser visto é a 

contratação de obras por registro de preços promovidos por consórcios municipais para obras 

padronizadas, como escolas e unidades de pronto atendimento.  

 

Outro requisito a ser atendido para tornar possível o sistema de registro de preços para 

obras, é a comprovação da necessidade permanente ou frequente de obras ou serviços de 

engenharia. Esse requisito se afigura mais difícil ser atendido, ressaltando que os dois requisitos 

são obrigatórios, não basta atender somente um.  
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Da manifestação de interesse em participar do processo licitatório aberto para 

o Sistema de Registro de Preços. 

 

Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do 

processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público 

de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, 

pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou 

entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da 

contratação. 

 

O procedimento de abrir oportunidade para que outras Organizações se manifestem 

interessadas em participar do processo de Registro de Preços, não é obrigatório, é facultativo ao 

órgão Gerenciador.  

 

O Ente Federativo deverá regulamentar como se dará o procedimento da publicação da 

manifestação de interesse. Trata-se de procedimento com vista a dar oportunidade de que outras 

Organizações possa participar do mesmo processo de registro de preços, contribuindo com a 

economia de escala e a racionalização de processos, gerando mais economia para todos os 

envolvidos.  

 

Do prazo do procedimento da manifestação de interesse 

 

O prazo do procedimento de manifestação de interesse deverá ser de no mínimo 8 dias 

úteis, o que não impede conceder prazo maior.  

 

Hipótese em que se dispensa o procedimento de manifestação de interesse 

 

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o 

órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. 

 

Do “Carona” – Órgão não Participante 

 

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os 

órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não 

participantes, observados os seguintes requisitos: 

 

Dos Requisitos para ser “Carona” 

 

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações 

de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público; 

II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores 

praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei; 

III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do 

fornecedor. 
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Justificativa do objeto e sua compatibilidade com a necessidade. Inclui como requisito 

para ser um “Carona” a justificativa da vantagem da adesão à Ata de Registro de Preços quanto 

a compatibilidade do objeto da Ata com a necessidade da Administração Carona. Aqui não se 

trata de vantagem pelo preço.  

Justificativa da vantagem econômica. Foi mantida na lei a figura do carona desde que 

em seu próprio processo de adesão à atas de registro de preços, tenha feito a pesquisa de 

preços e comprovado que o preço da ata a qual pretende aderir, é vantajoso para a 

Administração.  

Adesão consentida. A adesão, como já ocorre com base na lei 8.666/93, requer prévia 

consulta ao Órgão Gerenciador e ao Fornecedor.  

 

Quem pode aderir à Ata de Quem. 

 

§ 3º A faculdade conferida pelo § 2º deste artigo estará limitada a órgãos e 

entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que, na 

condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de preços de 

órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital. 

§ 8º Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a 

adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, 

distrital ou municipal. 

 

Existe aparente conflito na hermenêutica que se faz na leitura dos § 3º e 8º do artigo 86 se 

lido isoladamente.  

 

De fato a dificuldade de interpretação da vontade da lei existe. O que se pode considerar é 

o seguinte: no § 2º a matéria que trata da Administração não participante – o “carona” é feita de 

maneira genérica. No § 3º ao tratar de quem poderá aderir a Ata de outro ente federativo, restou 

também de forma genérica, que os Entes da Federação só devem aderir a ata celebradas por 

Órgãos dentro de sua esfera federativa.  

 

Considerando que o Sistema de Registro de Preços é um procedimento auxiliar da licitação, 

e por se tratar de procedimento, e não de processo licitatório, a competência legislativa por 

mandamento do artigo 24 da Constituição Federal, é concorrente, ou seja, a lei federal nº 

14.133/2021 não poderia vedar que Estados, Municípios e o Distrito Federal fizesse adesões às 

atas de registro de preços entre as respectivas esfera federativa.  

 

Assim, sendo a lei nº 14.133/2021, uma lei federal por competência legislativa exclusiva, 

nos termos do artigo 22 da Constituição Federal, coube a ela, na esfera federal determinar no § 

8º que os Órgãos da Administração Pública Federal não poderão aderir às Atas dos Estados e 

Municípios e, estes, por sua vez, caberá regulamentar a matéria na esfera de sua competência.  

 

Tal impedimento já é previsto na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, por meio 

do Acórdão 3.625/2011 da 2ª Câmara. Tal medida restritiva se dá por conta do princípio da 

publicidade, já que as licitações no âmbito federal é publicado no DOU de âmbito nacional, 

enquanto os entes federativos publicam somente em seus diários oficiais, que compreende um 

espaço territorial limitado.  
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A meu ver predominou o espirito positivista que afeta de muito os processos licitatórios, 

retirando-lhes o caráter de negócio. Nesse sentido, a lei deixou de inovar ao não permitir, por 

exemplo, que os Órgãos da Administração Pública Federal poderia aderir ás atas dos Entes 

Estaduais e, quanto aos Municipais, apenas das Organizações Municipais que estão situadas na 

a mesma cidade sede, da Administração Federal, afinal, tudo acontece para fins de interesse 

público, na cidade onde moramos.   

 

Do quantitativo individual e total permitido ao “Carona”. 

 

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo 

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro 

de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se 

refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que aderirem. 

 

Do quantitativo individual 

 

“§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste 

artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) 

dos quantitativos” 

 

A lei trouxe as regras já existentes em níveis de regulamentos. Não poderá ser cedido 

quantitativo por item, percentual maior do que 50% a cada “Carona”. Considera no cálculo o 

somatório dos itens do Órgão Gerenciador e das Organizações participantes.  

 

Do quantitativo total  

 

O raciocínio é que o Órgão Gerenciador só pode conceder no máximo 50% individualmente 

para cada “Carona”. Por sua vez, o Gerenciador está limitado, no total a ceder para todos os 

“Caronas”, ao limite de 100% do somatório de cada item registrado. Requer, portanto, o 

gerenciamento dos quantitativos já cedidos. Assim, por exemplo se foi cedido a apenas um 

“carona” seu percentual individual total (50%), só restará para outros possíveis interessados em 

pegar “carona”, apenas 50% para ser distribuído.  

 

Da Adesão obrigatória 

 

§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do 

Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública 

estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências  

 

voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo se 

destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e 
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comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados 

no mercado na forma do art. 23 desta Lei 

 

A União poderá estabelecer como condição para realizar transferências voluntárias, que 

Estados, Municípios e Distrito Federal façam adesão à Atas do Governo Federal. Nesse caso, 

os limites às adesões não se aplicam quando a transferência se destinar a execução de 

programa ou projeto federal, desde que comprovada a compatibilidade de preços ao de mercado.  

 

Exceção feita no Sistema de Registro de Preços para aquisições hospitalares 

 

§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-

hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, 

distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo 

Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo. 

 

A questão da saúde pública é sempre uma área muito sensível, daí porque essa exceção. 

A adesão às atas de registro de preços quando gerenciadas pelo Ministério da Saúde, fica 

excluída dos limites de aquisições impostas aos “Caronas”.  

Do Registro Cadastral 

 

Art. 87. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública 

deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para efeito de cadastro unificado de 

licitantes, na forma disposta em regulamento. 

§ 1º O sistema de registro cadastral unificado será público e deverá ser amplamente 

divulgado e estar permanentemente aberto aos interessados, e será obrigatória a 

realização de chamamento público pela internet, no mínimo anualmente, para 

atualização dos registros existentes e para ingresso de novos interessados. 

§ 2º É proibida a exigência, pelo órgão ou entidade licitante, de registro cadastral 

complementar para acesso a edital e anexos. 

§ 3º A Administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, 

atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, 

bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento. 

 

A lei 14.133/2021 traz como uma das principais inovações o PNCP (portal nacional 

de contratações públicas), que disponibilizará o sistema de registro cadastral unificado, 

obrigatório a toda a Administração Pública, atualizado anualmente, através de chamamento 

público. A exigência de registro cadastral complementar, fica proibido.  

 

O julgamento dos procedimentos auxiliares da licitação 

 

Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que 

poderá: 

§ 4º O disposto neste artigo será aplicado, no que couber, à contratação direta e aos 

procedimentos auxiliares da licitação. 
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Vamos observar que licitação é um processo, cujos procedimentos tem como objetivo 

oportunizar isonomicamente às empresas de oferecer à Adm. Pública bens, serviços e obras.  

 

Assim, processo não se confunde como procedimentos, logo, o § 4º do art. 71 descreve que nas 

contratações diretas e aos procedimentos auxiliares da licitação, tais procedimentos podem ser 

adotados, isto quer dizer: que os procedimentos de julgamento aplicado aos processos licitatórios 

podem ser aplicado à contratação direta e aos procedimentos auxiliares da licitação.  
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Módulo III  

Princípios Jurídicos obrigatórios no processo de 

licitação, na contratação direta, nos 

procedimentos auxiliares da licitação e na 

execução do contrato 
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Princípios Jurídicos.  

 

Princípio é toda estrutura sobre a qual se constrói alguma coisa. São ensinamentos básicos 

e gerais que delimitam de onde devemos partir em busca de algo, verdades práticas que visam 

treinar nossa mente para melhor discernirmos sobre os caminhos corretos a serem tomados nos 

objetivos. É através deles que podemos extrair regras e normas de procedimento. 

 Os Princípios jurídicos são os pilares, as bases do ordenamento. Eles traçam as 

orientações, as diretrizes que devem ser seguidas por todo o Direito. A estrutura do Direito é 

corolário de tal forma dos princípios jurídicos, que dificilmente pode-se dissertar doutrinariamente 

sobre qualquer tema decorrente desta ciência, sem que haja uma série de princípios a serem 

citados. 

 

 “Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 

disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e 

servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica 

e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. 

É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes do 

todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo.” 

 

Quanto a aplicação dos princípios jurídicos é bom que se esclareça que eles não se 

sobrepõe, ou seja, um princípio não é mais importante do que outro, exemplo: o princípio da 

economicidade não é mais importante que o princípio da legalidade. Imaginemos um caso em 

que a licitante classificada em 1º lugar após a fase de lance de um determinado pregão, deixa 

de apresentar um documento, por mais simples que seja, como por exemplo uma declaração 

exigida no edital. O Pregoeiro deverá inabilitá-la por força do princípio da legalidade e da 

vinculação ao ato convocatório que determinou sua apresentação. Assim, o preço menor não 

deve ser privilegiado em detrimento da legalidade ou de outro princípio.  

Para a regularidade de desenvolvimento do processo administrativo e justiça das decisões 

é essencial o bom emprego dos princípios jurídicos sobre ele incidentes e, por isso, deve-se 

observar o significado, a importância, os objetivos e as decorrências de ordem prática de cada 

um dos princípios do processo administrativo.  

  

 Os princípios são normas, e, como tal, dotados de positividade, que determinam condutas 

obrigatórias e impedem a adoção de comportamentos com eles incompatíveis. Servem, também, 

para orientar a correta interpretação das normas isoladas, indicar, dentre as interpretações 

possíveis diante do caso concreto, qual deve ser obrigatoriamente adotada pelo aplicador da 

norma, em face dos valores consagrados pelo sistema jurídico. 
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Princípios Jurídicos na lei 14.133/2021 

 

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios: 

 

1. Princípio da legalidade 

2. Princípio da impessoalidade,  

3. Princípio da moralidade,  

4. Princípio da publicidade,  

5. Princípio da eficiência,  

6. Princípio do interesse público,  

7. Princípio da probidade administrativa,  

8. Princípio da igualdade,  

9. Princípio do planejamento,  

10. Princípio da transparência,  

11. Princípio da eficácia,  

12. Princípio da segregação de funções,  

13. Princípio da motivação,  

14. Princípio da vinculação ao edital,  

15. Princípio do julgamento objetivo,  

16. Princípio da segurança jurídica,  

17. Princípio da razoabilidade,  

18. Princípio da competitividade,  

19. Princípio da proporcionalidade,  

20. Princípio da celeridade,  

21. Princípio da economicidade  

22. Princípio do desenvolvimento nacional sustentável 

 

Assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 

 

Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com 

base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as 

consequências práticas da decisão.                     

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da 

medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 

administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.               

 

Art. 21.  A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, 

decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa 

deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.                         

Parágrafo único.  A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando 

for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo 

proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo 

impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades 

do caso, sejam anormais ou excessivos.                       

 

http://www.institutocapacitar.com.br/


 

www.institutocapacitar.com.br 
Cel. WhatsApp: (21) 971741500 

 

Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os 

obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas 

a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.      

§ 1º  Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, 

ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias 

práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.                     

§ 2º  Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da 

infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as 

circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.                   

§ 3º  As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das 

demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.                     

 

Art. 23.  A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer 

interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, 

impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime 

de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de 

direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo 

aos interesses gerais.      

 

Art. 24.  A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à 

validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção 

já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo 

vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem 

inválidas situações plenamente constituídas.                  

Parágrafo único.  Consideram-se orientações gerais as interpretações e 

especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência 

judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática 

administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.                  

 

A lei deu aos princípios maior objetividade, na medida em que vinculou a interpretação e a 

aplicação dos princípios às normas objetivas da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro).  

A generalidade de princípios avocados pela lei, e a forma subjetiva como eles se impõe no 

mundo jurídico, exigiu que a lei trouxesse no artigo que trata dos princípios, as regras objetivas 

da lei de introdução ao direito brasileiro. Assim, as decisões em processos licitatórios em todas 

as suas fases, deverá considerar, na aplicação prática dos princípios, a realidade, as 

circunstâncias e as várias situações reais que gerou um determinado fato que requer uma 

decisão.  

 

Nesse sentido, é o texto do artigo 20 da LINDB: 

 

Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com 

base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as 

consequências práticas da decisão.                     

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da 

medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 

administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.               
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Entretanto, o único princípio que não podemos tal subjetividade, é o princípio do 

planejamento porque ele tem suas bases em ciência da administração, com ferramentas e 

métodos científicos, fugindo, assim, de qualquer forma de subjetivismo.  

 

Princípio da Legalidade:  

 

Pelo princípio da legalidade, tem-se que administração pública é uma atividade que se 

desenvolve debaixo da lei, na forma da lei, nos limites da lei e para atingir os fins assinalados 

pela lei. É sempre necessária a previsão legislativa como condição de validade de uma atuação 

administrativa, porém, é essencial que tenham efetivamente acontecido os fatos aos quais a lei 

estipulou uma consequência. Está totalmente superado o entendimento segundo o qual a 

discricionariedade que a lei confere ao agente legitima qualquer conduta e impede o exame pelo 

Poder judiciário. O princípio da legalidade não pode ser entendido como um simples cumprimento 

formal das disposições legais. Ele não se coaduna com a mera aparência de legalidade, mas, 

ao contrário, requer uma atenção especial para com o espírito da lei e para com as circunstâncias 

do caso concreto. 

 

"STF 346: A Administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos." 

"STF 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 

os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 

casos, a apreciação judicial." 

 

Princípio da impessoalidade: 

A conduta não pode ser em razão das pessoas envolvidas, por que acima delas está o 

interesse público. 

 

Princípio da Moralidade:  

A Constituição Federal elegeu como um de seus princípios fundamentais a moralidade 

como um todo, abrindo o caminho para a superação da vergonhosa impunidade que campeia na 

Administração Pública, podendo-se confiar em uma nova ordem administrativa baseada na 

confiança, na boa-fé, na honradez e na probidade. O princípio da moralidade pública contempla 

a determinação jurídica da observância de preceitos éticos produzidos pela sociedade, variáveis 

segundo as circunstâncias de cada caso. É possível zelar pela moralidade administrativa, por 

meio da correta utilização dos instrumentos para isso existente na ordem jurídica, entre os quais 

merece posição de destaque exatamente o processo administrativo, pela extrema amplitude de 

investigação que nele se permite, chegando mesmo ao mérito do ato ou da decisão, ao 

questionamento de sua oportunidade e conveniência. 

 

Princípio da Publicidade:  

O art. 37 da Constituição Federal estampa o princípio da publicidade, aplicável a todos os 

Poderes, em todos os níveis de governo. Como regra geral, os atos praticados pelos agentes 

administrativos não devem ser sigilosos. Portanto, salvo as ressalvas legalmente estabelecidas 

e as decorrentes de razões de ordem lógica, o processo administrativo deve ser público, 

acessível ao público em geral, não apenas às partes envolvidas. 
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 Princípio da Eficiência:  

A Emenda Constitucional no 19/88 acrescentou o princípio da eficiência aos demais 

princípios originalmente previstos no art. 37 a Constituição Federal. Por óbvio, este princípio já 

estava implícito, porém, ao torná-lo explícito, pretendeu-se demonstrar a importância que ele 

passou a ter. Em termos práticos, deve-se considerar que, quando mera formalidade burocrática 

for um empecilho à realização do interesse público, o formalismo deve ceder diante da eficiência. 

Dessa forma, é preciso superar concepções puramente burocráticas ou meramente 

formalísticas, dando-se maior ênfase ao exame da legitimidade, da economicidade, da 

razoabilidade, em benefício da eficiência. 

A eficiência está relacionada à melhor utilização dos recursos para atingir um objetivo. 

Fernando Prestes Motta e Bresser Pereira (1980) a definem como a coerência dos meios em 

relação com os fins visados, e se traduz no emprego de esforços (meios) para a obtenção de um 

máximo de resultados (fins). Para Rua (1999) a eficiência está vinculada prioritariamente à 

produtividade.  

 

A eficiência sob o aspecto dos recursos disponíveis, do resultado e econômicos.  

Luciano Parejo Alfonso (1995, p. 97) e Les Metcalfe (METCALFE; RICHARDS, 1992, p. 31) 

classificam a eficiência em eficiência técnica, relação entre os recursos e os resultados físicos, 

e eficiência econômica, relação entre custos dos recursos e o valor dos resultados, sendo esta 

geralmente o foco das reformas administrativas.  

  

Princípio do Interesse Público:  

A finalidade da lei sempre será a realização do interesse público, entendido como o 

interesse da coletividade. Cada norma visa a satisfação de um determinado interesse público, 

mas a concretização de cada específico interesse público concorre par a realização do interesse 

público em sentido amplo (interesse comum a todos os cidadãos). O interesse público deve ser 

conceituado como interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos 

pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da sociedade. 

 

É necessário distinguir o que se entende por interesse público primário e o interesse público 

secundário. O primeiro, é o que realmente necessita de maior tutela e garantia por parte do poder 

público, ao passo que o segundo, nem sempre afeta o principal agente, que o cidadão.  

 

Ex: contratação de reforma para melhorar o visual de um setor da Administração, entende-

se como interesse público secundário; a compra de medicamento para uma organização pública 

hospitalar, ou a compra de carteiras escolares para a escola pública, entende-se como interesse 

público primário porque ele satisfaz diretamente uma necessidade da coletividade.  

 

Princípio da Probidade Administrativa:  

Conforme os ensinamentos de Carvalho Filho, "a probidade tem o sentido de honestidade, 

boa-fé, moralidade por parte dos administradores. Na verdade, ‘o exercício honrado, honesto, 

probo da função pública leva à confiança que o cidadão comum deve ter em seus dirigentes’."  

Ainda segundo aquele autor, "exige o princípio que o administrador atue com honestidade para 

com os licitantes, e sobretudo para com a própria Administração, e, evidentemente, concorra 
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para que sua atividade esteja de fato voltada para o interesse administrativo, que é o de promover 

a seleção mais acertada possível."  

 

Princípio da Igualdade (isonomia):   

Deve-se observar que no processo administrativo o Estado é, ao mesmo tempo, parte e 

juiz, evidenciando uma desigualdade fundamental. Mas essa desigualdade deve ser 

compensada por uma atuação a mais isenta possível na condução do processo, tendo como 

norte a igualdade entre as partes. 

Um requisito básico e fundamental para isso é assegurar ao administrado que postula ou 

se defende perante o Estado um tratamento que não o coloque em posição subalterna. 

 Na instrução e na decisão do processo administrativo a autoridade pública disso 

incumbida deve zelar pela maior igualdade possível entre as partes, inclusive compensando 

eventuais desigualdades, em busca de uma solução legal, justa e convincente. 

 

Princípios do planejamento: 

Os princípios do planejamento administrativo são pontos que devem ser lembrados para 

garantir que a administração possa funcionar corretamente. Eles são universais; Eles podem 

mudar com o tempo, mas mesmo essas mudanças serão universais. 

Os princípios de planejamento são muito importantes para gerenciar com êxito uma 

instituição ou organização. Eles também funcionam como guias que ajudam os gerentes a 

simplificar o processo de administração. 

 

a. Princípio da universalidade 

O processo de planejamento deve ter vários elementos necessários (como tempo, pessoal, 

orçamento, matéria-prima etc.) para que, ao projetar o plano, tudo possa ser unificado. 

Todos esses elementos influenciarão o processo. 

Dessa forma, quando o processo de planejamento estiver concluído, a administração 

poderá ser iniciada imediatamente. 
b. Princípio da racionalidade 

A racionalidade é o processo de compreensão de um problema, seguido pelo 

estabelecimento e avaliação dos critérios para a formulação de planos, a formulação de 

alternativas e sua implementação. 

Todas as decisões devem ser baseadas na razão e na lógica, com pouca ou nenhuma 

ênfase em valores e emoções. 

O gerente deve aprender com a experiência para definir o método ou procedimento correto 

a seguir para obter o resultado correto. 

c. Princípio da precisão 

A precisão é a alma do planejamento. Isso fornece ao planejamento um significado exato, 

definitivo e apropriado em seu conteúdo e magnitude. 

Qualquer erro no planejamento afeta as outras funções da administração. Portanto, a 

precisão é a importância última de cada tipo de planejamento. 

Por esse motivo, todos os planos devem ser precisos. Desde que as metas sejam definidas 

com mais precisão, haverá uma chance maior de alcançá-las com sucesso. De acordo com 

esse princípio, os planos nunca devem ser feitos com declarações vagas. 
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d. Princípio da unidade 

Este princípio refere-se a todos os indivíduos que têm o mesmo objetivo devem ser 

direcionados para a consecução de um objetivo comum. 

Em uma organização, deve haver apenas um plano para cada função. Esses planos devem 

ser conectados e integrados, portanto, no final, deve haver apenas um plano principal. 

Graças a esse princípio, um objetivo organizacional pode ser alcançado com eficiência, 

haverá uma melhor coordenação e os esforços serão direcionados para alcançar a meta 

da melhor maneira possível. 

e. Princípio da viabilidade 

O planejamento deve ser baseado em fatos e experiências. Portanto, deve ser realista por 

natureza. Ele deve representar um programa que pode ser executado com mais ou menos 

recursos existentes. 

O planejamento deve sempre ser baseado no que pode ser alcançado de forma realista. 

Você não pode fazer planos que não podem ser alcançados a partir dos meios disponíveis. 

f - Princípio do compromisso 

Cada plano inclui o comprometimento de recursos, e o cumprimento desses compromissos 

envolve tempo. 

Para que um plano seja bem-sucedido, os recursos devem ser comprometidos pelo período 

de tempo necessário para sua realização. 

Por exemplo, se estiver planejado estender a construção de uma fábrica e levar seis meses 

para construí-la, a empresa deverá estar preparada para não obter lucro em sua receita 

dessa filial por um período de pelo menos seis meses. 

g- Princípio do fator limitante 

Planejar é escolher o melhor curso dentre vários cursos de ação alternativos. A chave para 

tomar essas decisões é definir o fator limitante (limitado ou limitado) que pode impedir a 

consecução dos objetivos. 

O fator limitante é algum fator, força ou efeito na situação que limita a capacidade da 

organização de atingir um objetivo específico. Portanto, ao decidir sobre um plano, o 

responsável deve se concentrar principalmente no fator limitante. 

Dar muita importância a fatores que não são importantes é um erro comum no 

planejamento. 

h- Princípio da Inerência 

O processo de planejamento de metas está implícito nas organizações. Portanto, os 

gerentes devem encontrar a melhor maneira de alcançar os objetivos que desejam 

alcançar. Isso deve ser feito pouco a pouco, ao estabelecer objetivos imediatos. O 

planejamento leva a um resultado eficiente; Isso permite encontrar soluções reais para os 

problemas enfrentados. 

i. O princípio da contribuição aos objetivos; 

j. O princípio da precedência do planejamento; 

l. O princípio da maior penetração e abrangência; 

m.O princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade e sem descumprir as normas. 
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O princípio do planejamento na gestão pública, à luz do Direito. 

A lei nova de licitações, a bem da verdade, não inovou ao estabelecer no seu rol de 

princípios jurídicos o princípio do planejamento, visto que o tema já vem sendo disciplinado 

juridicamente desde o DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967, em vigor, e 

posteriormente, a Constituição Federal de 1988 o recepcionou, prevendo o planejamento em seu 

artigo 174. Em 1983, a lei de licitações 8.666/93 não fez menção expressa ao planejamento, 

entretanto, em seu artigo 15 que trata de compras e no seu artigo 6º, inciso IX que trata do projeto 

básico, verifica-se que tais medidas previstas nesses artigos não se confirma sem que não possa 

pensar no planejamento.  Já recentemente, o ministério da economia editou a instrução 

normativa nº 05/2017 que disciplinou a fase do planejamento da contratação.  

 

DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dos Princípios Fundamentais 

Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes 

princípios fundamentais: 

I - Planejamento. 

II - Coordenação. 

III - Descentralização. 

IV - Delegação de Competência. 

V - Controle. 

 

Constituição Federal de 1988 

 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do 

desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os 

planos nacionais e regionais de desenvolvimento. 

 

Princípio da transparência: 

 

Definição: O termo “transparência” refere-se à propriedade de um corpo que se deixa 

atravessar pela luz e permite distinguir, por meio da sua espessura, os objetos que se encontram 

atrás. Nesse sentido, a transparência administrativa significa que atrás do invólucro formal de 

uma instituição se perfilam relações concretas entre indivíduos e grupos que são percepcionados 

pelo observador (CHEVALIER, 1988, p. 251).  

 

A transparência é um princípio a prosseguir constante e permanentemente, devendo ser 

realizado de acordo com o contexto de referência (MER-LONI, 2008, p. 102).  

Admitem-se diversas interpretações do que possa ser a concretização aplicativa desse 

princípio, porém, o objetivo de evitar atividades sombrias à lei pode considerar-se um 

denominador comum a todas elas.  

O princípio da transparência não pode ser estudado de forma isolada, uma vez que ele, 

apesar de ser relativamente novo no âmbito do direito administrativo, pode ser encontrado na 
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realização de outros princípios, tais como os princípios da publicidade, motivação, 

imparcialidade, eficiência e legalidade.  

Parte da doutrina tradicional insiste em estudar o princípio da transparência, não como um 

princípio independente, mas como parte do princípio da publicidade, entendendo que uma das 

funções do princípio da publicidade é o dever administrativo de manter plena transparência dos 

comportamentos das entidades públicas, não podendo haver, em um Estado Democrático de 

Direito, ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em 

relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida (BANDEIRA DE MELLO, 2013, 

p. 117). Porém, o princípio da transparência difere do princípio da publicidade, já que, por meio 

desse último, as entidades públicas são obrigadas a divulgarem os seus atos e nem sempre essa 

divulgação de informações é realizada de forma transparente.  

Outro princípio também próximo ao princípio da transparência é o princípio da motivação, 

o qual está formalmente ligado ao princípio da publicidade, haja vista que esse princípio nada 

mais seria do que a transparência, ou seja, a ausência de decisões secretas e a possibilidade 

de dar ciência das decisões da administração e das razões que as justificam (DI PIETRO,1996, 

p. 74). 

 

O princípio da transparência e o princípio da imparcialidade 

 

Em relação à ligação entre o princípio da transparência e o princípio da imparcialidade, 

pode-se destacar que a transparência do procedimento decisório, no seu todo, constitui uma 

importante garantia da imparcialidade. Atuar com transparência contribui para a objetividade, 

isenção e equidistância dos interesses em presença, projetando para o exterior um sentimento 

de confiança (NUNES DE ALMEIDA, 2014, p. 102). Logo, a transparência tem uma dupla função 

quanto à imparcialidade da Administração Pública, pois garante que esta exista e que os 

particulares possam confiar nela (RIBEIRO,1996, p. 191). 

 

O princípio da eficiência e o princípio da legalidade 

 

Quanto ao princípio da eficiência, considerando que a transparência administrativa é uma 

tendência da nova administração, tendo em vista a considerável melhoria do exercício dos 

órgãos e agentes públicos, pode-se afirmar que dentro da ideia de eficiência formal da 

administração se encontra a necessidade de transparência das atividades dos órgãos e agentes 

públicos (GONÇALVES, 2013). 

 

A transparência se apresenta, por vezes, como um sinônimo do princípio clássico da 

legalidade, uma vez que o princípio da transparência promove, em grande parte, os mesmos 

valores ou valores similares que o princípio da legalidade, ou seja, a exigência de uma base 

jurídica para a ação do governo.  

 

Em seus valores subjacentes, a transparência está intimamente relacionada à legalidade; 

portanto, pode desempenhar um papel crucial na lei e processos de decisão política, em que o 

princípio da legalidade está fora do alcance e não faz sentido – nomeadamente, no caso de 

novas maneiras não ortodoxas de tomada de decisão, que muitas vezes se caracterizam por um 

alto grau de informalidade 
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O Princípio da Transparência e controle da atuação pública 

 

A tendência mundial para assegurar a transparência dos atos públicos, bem como a 

autonomização de uma nova dimensão de um Estado Democrático de Direito, no sentido de 

permitir o controle sobre o dinheiro e bens públicos por parte dos cidadãos, tem contribuído para 

o aumento do número de ordenamentos jurídicos que consagram o princípio da transparência 

deforma expressa. Um desses exemplos é a recente Lei nº 73/2013, editada em Portugal, que 

estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, trazendo, 

como um dos seus princípios fundamentais, o princípio da transparência, e o conceituando no 

sentido de que este se traduz num dever mútuo de informação entre as entidades locais e o 

Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, a 

informação sobre a sua situação financeira (PORTUGAL, 2013).No Brasil, ressalta-se a 

importância da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) na promoção de maior transparência fiscal 

dos atos públicos 

 

Destaca-se também o fato de o princípio da transparência reunir funções 

instrumentais, tais como:  

 

1) aperfeiçoamento do caráter democrático do Estado, contribuindo para a legitimidade do 

exercício do poder e da função pública;    

2) concretização da dignidade da pessoa humana, haja vista que as pessoas são tratadas 

com mais respeito uma vez que os agentes públicos devem ser transparentes e prestar contas 

à sociedade;  

3) restauração da confiança na Administração Pública, pois existe a possibilidade de acesso 

e participação da população nos procedimentos administrativos;  

4) existência de controle do devido processo legal, possibilitando um controle por parte dos 

órgãos de controle e da sociedade;  

5) garantia dos direitos dos administrados, uma vez que a Administração Pública é obrigada 

a exercer todas as suas obrigações, incluindo a garantia dos direitos dos administrados; 

6) maior adesão e consenso dos administrados às decisões administrativas, já que os 

administrados têm como acompanhar de forma transparente as decisões e fundamentações da 

Administração Pública. (MARTINS JUNIOR,2010, p. 47) 

 

Princípio da transparência e a contratação pública:  

 

O princípio da transparência tem também uma relevância especial no domínio da 

contratação pública. Com efeito, é um princípio que está presente nos diplomas legislativos que 

disciplinam essa matéria e que é requisito de validade dos próprios atos procedimentais aí 

praticados. A transparência na contratação pública é assegurada, primeiramente, pelo dever de 

publicitação da intenção de contratar, por parte das entidades adjudicantes e das condições 

essenciais do contrato para permitir que todos os interessados apresentem uma proposta.  

O princípio da transparência também exige uma definição clara e precisa das regras das 

principais decisões procedimentais, designadamente, dos requisitos de acesso, das condições 

de qualificação dos candidatos e dos critérios e fatores de adjudicação, de modo a minimizar a 

discricionariedade das entidades adjudicantes em matérias concorrencialmente essenciais, cujo 
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exercício não seja, em termos práticos, passível de um controle adequado por parte dos 

concorrentes e dos tribunais, e de modo também a permitir aos interessados uma correta 

formação da sua vontade de concorrer (ou não),bem como a adoção de uma estratégia 

concorrencial informal e consciente.  

Por último, o princípio da transparência reclama a existência de meios destinados a 

controlar a legitimidade das decisões procedimentais, como a fundamentação dos atos 

administrativos e a audiência prévia (ESTEVES DE OLIVEIRA, 2008, p. 101) 

 

Princípio da eficácia: 

 

O princípio da eficácia, segundo Marçal Justen Filho, implica o aproveitamento ótimo dos 

recursos e das possibilidades de titularidade da Administração tomando em vista as finalidades 

que se pretende.  

 

O princípio da eficácia envolve uma análise de alternativas disponíveis para a ação da 

Administração, considerando os recursos e outras possibilidades.  

 

Portanto, a máxima eficácia corresponde ao melhor aproveitamento das alternativas 

disponíveis. Ex: Viola o princípio da eficácia a aquisição, ainda que pelo menor preço de um 

produto desprovido da capacidade de satisfazer a necessidade que justificou e motivou a 

contratação. Na medida em que a escolha da alternativa disponível no mercado não foi bem 

sucedida, a efetividade, que implica a solução definitiva do problema/necessidade, também ficou 

prejudicada.  

 

O princípio da eficácia e os estudos técnicos preliminares.  

 

Daí a razão de o legislador lei trazer na lei de caráter geral a obrigatoriedade de se fazer o 

estudo técnico preliminar. Todo o cuidado é pouco para não burocratizar os procedimentos dos 

estudos técnicos preliminar a ponto de lhe retirar a natureza técnica, ou seja, um ETP construído 

a partir de modelos impostos por jurídicos e burocratas que não conhecem o objeto a ser 

contratado. Insisto em dizer que o ETP não tem um “modelo” definitivo, cada estudo vai variar 

de acordo com a necessidade, a realidade da Administração e a região onde esta se situa, com 

as soluções disponíveis no mercado e com a tecnologia aplicada, sabendo que esta apresenta 

evolução com muita rapidez.  

 

Os dois principais indicadores de desempenho organizacional para Richard Boyle (1989) 

são a eficiência e a eficácia. Peter Drucker (1964), um dos maiores pensadores em 

Administração, propôs o julgamento de um administrador mediante os critérios de eficácia e 

eficiência.  

 

É importante ressaltar que o conceito de eficiência apresenta necessariamente contornos 

diferenciados em organizações privadas e públicas. 

 

Nestas o que deve prevalecer é o interesse ou a necessidade dos cidadãos; naquelas, 

predominam o interesse financeiro e de seus proprietários e a maximização do lucro. Nesse 
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sentido, Marianne Nassuno (1999, p. 335-361) observa que o conceito tradicional de eficiência a 

relaciona ao melhor uso de recursos visando ao lucro. Na seara pública, ela pode ser definida 

como o melhor uso de recursos para atender ao interesse público 

 

Francisco Pedraja e Javier Salinas (2005, p. 86-93) consideram natural a preocupação com 

a maior eficiência no setor público, tendo em vista a exiguidade de recursos e os gastos 

crescentes neste setor. A busca por maior eficiência se dá em conseguir um maior “output” com 

os mesmos recursos, ou o mesmo “output” com menos recursos. 

 

Princípio da segregação de funções: 

 

O princípio da segregação de funções impõe a limitação do poder pelo próprio poder.  

Significa a vedação á concentração de atribuições em um único sujeito e a exigência do 

fracionamento do exercício de um poder decisório entre a multiplicidade de agentes públicos.  

 

Segregações de funções, a governança e o Compliance  

 

O que é Governança? 

 

Dentro da gestão pública, a governança pode ser vista como um conjunto de ações 

que definem as responsabilidades e ajudam a desenhar os processos para tomadas de 

decisão. A governança é exercer autoridade e governar.  

O Gestor Público, também os agentes públicos para gerar eficiência, eficácia e 

efetividade, precisa de um ambiente organizado e bem estruturado, onde tenha 

transparência para atingir as metas propostas. 

 

A Governança trabalha a partir de três pilares bases de toda organização:  

 

Liderança 

Na prática, a boa liderança vem a partir da alta Administração e ajuda a distribuir as 

responsabilidades de cada servidor, deixando-as definidas para evitar acúmulo de funções 

ou desvio de atenção das responsabilidades, além de facilitar a comunicação, tornando-a 

mais direta e clara  

Estratégia 

A estratégia é o que norteia uma equipe. Para ter sucesso em qualquer meta ou 

projeto é necessário que a estratégia esteja muito bem definida e objetiva.  

Além disso, a estratégia deve ser transparente e bem detalhada para não deixar 

dúvidas entre a equipe que vai executá-la e os beneficiários das ações dessa estratégia. 

Controle 

Ter controle sobre o que está sendo realizado é crucial para o sucesso de qualquer projeto, 

principalmente no setor público onde cada passo deve ser publicado que tem como objetivo 

trazer transparência e confiança. 

A Segregações de Funções é uma exigência da governança nas licitações e contratações 

públicas. Nesse ponto, é necessário reconhecer que os riscos envolvidos nessa espécie de 

atuações exigem que os serviços estatais sejam organizados de modo a reduzir práticas 
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reprováveis, observando procedimentos pela transparência e publicidade. A segregação de 

funções é uma providencia essencial à boa governança dos interesses públicos.  

 

Princípio da Motivação:  

O princípio da motivação determina que a autoridade administrativa deve apresentar as 

razões que a levaram a tomar uma decisão. A motivação é uma exigência do Estado de Direito, 

ao qual é inerente, entre outros direitos dos administrados, o direito a uma decisão fundada, 

motivada, com explicitação dos motivos. Sem a explicitação dos motivos torna-se extremamente 

difícil sindicar, sopesar ou aferir a correção daquilo que foi decidido, por isso, é essencial que se 

apontem os fatos, as inferências feitas e os fundamentos da decisão. A falta de motivação no ato 

discricionário abre a possibilidade de ocorrência de desvio ou abuso de poder, dada a dificuldade 

ou, mesmo, a impossibilidade de efetivo controle judicial, pois, pela motivação; e possível aferir 

a verdadeira intenção do agente. 

 

Princípio da vinculação ao edital 

"A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada.". Este mesmo princípio dá origem a outro que lhe é afeto, o da 

inalterabilidade do instrumento convocatório. Assim, o edital é a lei interna da Licitação e, 

como tal, vincula aos seus termos, tanto aos licitantes, quanto a Administração que o expediu. 

Tal vinculação ao edital é princípio básico de toda Licitação. Nem se compreenderia que a 

Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do 

procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse 

documentação e proposta em desacordo com o solicitado. As regras do certame, durante todo o 

procedimento são inalteráveis A Administração deverá invalidá-lo e reabri-lo em novos moldes, 

caso verifique, sua inviabilidade no decorrer da Licitação. De outra banda, revelando-se, falho 

ou inadequado aos propósitos da Administração, o edital ou convite poderá ser corrigido a tempo, 

através de aditamento ou expedição de um novo, sempre com republicação e reabertura de 

prazo, desde que a alteração, afete a elaboração das propostas. 

  

Princípio do julgamento objetivo 

No momento da análise e julgamento das propostas, a comissão, agente de contratação, 

pregoeiro, gestores e fiscais de contratado deve decidir não sob o influxo do subjetivismo, de 

sentimentos, impressões ou propósitos pessoais.  

Acerca do princípio do julgamento objetivo, prepondera o mestre Marçal: "O critério de 

julgamento é o instrumento de avaliação objetiva da compatibilidade entre a proposta e os 

interesses fundamentais buscados pela Administração." 

Zanella di Pietro, explicando este princípio, afirma que, "Quanto ao julgamento objetivo, que 

é decorrência também do princípio da legalidade, está assente seu significado: o julgamento das 

propostas há de ser feito de acordo com os critérios fixados no edital."  

 

Princípio da segurança jurídica: 

O princípio da segurança jurídica ou da estabilidade das relações jurídicas impede a 

desconstituição injustificada de atos ou situações jurídicas, mesmo que tenha ocorrido alguma 

inconformidade com o texto legal durante sua constituição. Muitas vezes o desfazimento do ato 

ou da situação jurídica por ele criada pode ser mais prejudicial do que sua manutenção, 
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especialmente quanto às repercussões na ordem social. Por isso, não há razão para invalidar 

ato que tenha atingido sua finalidade, sem causar dano algum, seja ao interesse público, seja a 

direitos de terceiros. Muitas vezes as anulações e revogações são praticadas em nome da 

restauração da legalidade ou da melhor satisfação do interesse público, mas na verdade para 

satisfazer interesses subalternos, configurando abuso ou desvio de poder. Mesmo que assim 

não seja, a própria instabilidade decorrente desses atos é um elemento perturbador da ordem 

jurídica, exigindo que seu exame se faça com especial cuidado. 

  

Princípio da razoabilidade: 

O princípio da razoabilidade é uma diretriz de senso comum, ou mais exatamente, de bom-

senso, aplicada ao Direito. Esse bom-senso jurídico se faz necessário à medida que as 

exigências formais que decorrem do princípio da legalidade tendem a reforçar mais o texto das 

normas, a palavra da lei, que o seu espírito. Enuncia-se com este princípio que a Administração, 

ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista 

racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades 

que presidiram a outorga da competência exercida. 

 

Princípio da competitividade 

A competitividade significa a adoção de regras editalícia, que inclui as regras da 

contratação, em especial a metodologia de execução nos contratos de serviços e obras, que 

sejam capazes de despertar no mercado, maior interesse de participação possível. Daí que a 

elaboração, especialmente do termo de referência ou projeto básico, tenha em mente definições 

suficientes para gerar o resultado necessário à solução da necessidade, nem mais, nem menos, 

o suficiente. Para que tudo isso seja possível, é necessário observar todas as legislações 

especificas e normas técnicas, por cada tipo de objeto ou solução, de forma que o princípio da 

competitividade não seja porta aberta sem critérios técnicos e legais, que coloque em risco a boa 

contratação.  

O princípio da competividade é corolário do princípio da isonomia, segundo o qual, deve 

dar tratamento igual para os iguais. Logo, afastar licitantes porque não atende o edital com regras 

técnicas e legais expressamente previstas e necessárias ao resultado pretendido, não significa 

ofensa ao princípio da competitividade.  

 

No entanto, sempre que em uma dada licitação houver pequeno interesse do mercado em 

comparecer ao certame, diligencias se apresentam como necessárias para desvendar a 

existência de exigência não atendidas pelo mercado. Podemos dizer então, que os estudos 

técnicos preliminares, desde que bem feito, colabora para o princípio da competitividade, sem 

afastar licitantes e ao mesmo tempo, sem deixar de adotar requisitos indispensáveis ao resultado 

pretendido.  

 

Princípio da proporcionalidade 

 O princípio da proporcionalidade tem o objetivo de coibir excessos desarrazoados, por 

meio da aferição da compatibilidade entre os meios e os fins da atuação administrativa, 

para evitar restrições desnecessárias ou abusivas. Por força deste princípio, não é lícito à 

Administração Pública valer-se de medidas restritivas ou formular exigências aos 

particulares além daquilo que for estritamente necessário para a realização da finalidade 
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pública almejada. Visa-se, com isso, a adequação entre os meios e os fins, vedando-se a 

imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 

necessárias ao atendimento do interesse público. 

 

Princípio da celeridade 

O princípio da celeridade implica a exigência de desenvolvimento da atividade 

administrativa no menor tempo possível.  

Quando o assunto é licitações, esse princípio alcança outros temas legais como por 

exemplo, a demora na homologação do processo que vai refletir no prazo de validade das 

propostas.  

 

Princípio da economicidade  

A proposta mais vantajosa é considerada aquela que seja capaz de gerar o resultado 

pretendido, de modo a não prejudicar a eficiência, a eficácia e a efetividade. Nesse sentido, o 

cuidado deve estar sempre presente no momento de julgar a proposta, especialmente quando 

está em discussão se a proposta tem indícios de inexequibilidade. O princípio da economicidade 

não pode ser ultrajado em nome do menor preço, porque o objetivo da licitação é o atendimento 

do interesse público, logo, sendo o menor preço incapaz de gerar o resultado que justificou a 

licitação, após as diligencias necessárias, apurado por meio de planilha de custo adequada, por 

força do princípio da economicidade e do interesse público, da eficiência e da eficácia, pode e 

deve ser rejeitada a proposta com o menor preço.  

 

Princípio do desenvolvimento nacional sustentável 

O princípio do desenvolvimento nacional sustentável pode ser visto sob diferentes óticas.  

 

Conceito de “desenvolvimento nacional sustentável”: “que satisfaz as necessidades 

presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades”. Esta definição foi fruto do Documento em Nosso Futuro Comum 2. Ed., Rio de 

Janeiro: FGV,1991.  

 

O conceito de desenvolvimento nacional sustentável envolve o compromisso não apenas 

com a produção de riquezas, mas sobretudo com a preservação dos recursos. Podemos dizer 

que implica o incremento da quantidade dos bens da nação, com elevação da qualidade de vida.  

Outros princípios correlatos 

 

Princípio da Finalidade:  

Segundo o princípio da finalidade, a norma administrativa deve ser interpretada e aplicada 

da forma que melhor garanta a realização do fim público a que se dirige. Deve-se ressaltar que 

o que explica, justifica e confere sentido a uma norma é precisamente a finalidade a que se 

destina. A partir dela é que se compreende a racionalidade que lhe presidiu a edição. Logo, é na 

finalidade da lei que reside o critério norteador de sua correta aplicação, pois é em nome de um 

dado objetivo que se confere competência aos agentes da Administração. É preciso examinar à 

luz das circunstâncias do caso concreto se o ato em exame atendeu ou concorreu para o 

atendimento do específico interesse público almejado pela previsão normativa genérica. 
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 Princípio da Ampla Defesa:  

A Constituição Federal assegura, aos litigantes em geral, tanto na esfera administrativa 

quanto judicial, o direito à defesa, com os meios a ela inerentes. Ao falar-se de princípio da ampla 

defesa, na verdade está se falando dos meios para isso necessários, dentre eles, assegurar o 

acesso aos autos, possibilitar a apresentação de razões e documentos, produzir provas 

testemunhais ou periciais e conhecer os fundamentos e a motivação da decisão proferida. O 

direito à ampla defesa impõe à autoridade o dever de fiel observância das normas processuais 

e de todos os princípios jurídicos incidentes sobre o processo. 

 

 Princípio do Contraditório:  

A instrução do processo deve ser contraditória, ou seja, é essencial que ao interessado ou 

acusado seja dada a possibilidade de produzir suas próprias razões e provas e, mais que isso, 

que lhe seja dada a possibilidade de examinar e contestar argumentos, fundamentos e elementos 

probantes que lhe sejam favoráveis. O princípio do contraditório determina que a parte seja 

efetivamente ouvida e que seus argumentos sejam efetivamente considerados no julgamento. 

 

Princípio do parcelamento:  

Obriga que as contratações sejam parceladas visando alcançar a otimização do princípio 

da competitividade no aproveitamento dos recursos do mercado. É impositivo, sempre que for 

possível, sob o aspecto técnico, parcelar, dividir em itens, sem perder as vantagens da economia 

de escala. 

 

Princípio da Informalidade:  

O princípio da informalidade significa que, dentro da lei, pode haver dispensa de algum 

requisito formal sempre que a ausência não prejudicar terceiros nem comprometer o interesse 

público. Um direito não pode ser negado em razão da inobservância de alguma formalidade 

instituída para garanti-lo desde que o interesse público almejado tenha sido atendido. 

   

 Princípio da Boa-fé:  

A boa-fé é um importante princípio jurídico, que serve também como fundamento para a 

manutenção do ato viciado por alguma irregularidade. A boa-fé é um elemento externo ao ato, 

na medida em que se encontra no pensamento do agente, na intenção com a qual ele fez ou 

deixou de fazer alguma coisa. Na prática, é impossível definir o pensamento, mas é possível 

aferir a boa ou má-fé, pelas circunstâncias do caso concreto. 

 

Princípio da Oficialidade:  

Por força do princípio da oficialidade a autoridade competente para decidir tem também o 

poder/dever de inaugurar e impulsionar o processo, até que se obtenha um resultado final 

conclusivo e definitivo, pelo menos no âmbito da Administração Pública. Diante do fato de que a 

administração pública tem o dever elementar de satisfazer o interesse público, ela não pode, 

para isso, depender da iniciativa de algum particular. O princípio da oficialidade se revela pelo 

poder de iniciativa para instaurar o processo, na instrução do processo e na revisão de suas 

decisões, inerente à Administração Pública. E, por isso, tais ações independem de expressa 

previsão legal. A Administração Pública tem o dever de dar prosseguimento ao processo, 
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podendo, por sua conta, providenciar a produção de provas, solicitar laudos e pareceres, enfim, 

fazer tudo aquilo que for necessário para que se chegue a uma decisão final conclusiva. 

 

  Princípio da Verdade Material.  

No processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para 

isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos 

interessados. A autoridade administrativa competente não fica obrigada a restringir seu exame 

ao que foi alegado, trazido ou provado pelas partes, podendo e devendo buscar todos os 

elementos que possam influir no seu convencimento. 

 

  Princípio do Duplo grau de Jurisdição Administrativa:  

   As decisões administrativas, inclusive e principalmente aquelas proferidas no processo, 

podem conter equívocos. Daí a necessidade de que as condutas estatais submetam-se a duplo 

exame, porque a oportunidade de se haver uma segunda análise propicia uma melhor conclusão 

e maior segurança para o interessado e para a coletividade. À própria autoridade que tenha 

proferido a decisão recorrida é oferecida uma oportunidade de reexame, em geral, vez que a ela 

é que se dirige o recurso e o pedido de reconsideração, o que, não ocorrendo, determina a 

remessa à autoridade hierarquicamente superior. A possibilidade de reexame da decisão retira 

o arbítrio de quem decide e obriga a que a decisão proferida seja devidamente fundamentada e 

motivada, dando ensejo à possibilidade de controle, inclusive judicial, sem o qual não existe o 

chamado Estado de Direito.  
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Módulo IV 

Governança e a Gestão de Riscos  
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Do Processo Licitatório 

 

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos: 

(...) 

Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela 

governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de 

gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos 

licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos 

no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento 

das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, 

efetividade e eficácia em suas contratações. 

 

Do Controle das Contratações 

 

Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes 

de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de 

tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às 

seguintes linhas de defesa: 

I - primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de 

licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade; 

II - segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de 

controle interno do próprio órgão ou entidade; 

III - terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração 

e pelo tribunal de contas. 

§ 1º Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere 

o caput deste artigo será de responsabilidade da alta administração do órgão ou 

entidade e levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes de sua 

implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, 

com segurança jurídica para todos os envolvidos, e que produzam o resultado mais vantajoso 

para a Administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas. 

 

Gestão dos riscos contratuais 

 

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve 

compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 

12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas 

as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, 

compreendidos: 

(...) 

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução 

contratual; 

 

A previsão da matriz de riscos 

 

Art. 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o 

contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar 
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taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, 

de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo. 

§ 1º A matriz de que trata o caput deste artigo deverá promover a alocação eficiente dos 

riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, 

bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, 

caso este ocorra durante a execução contratual. 

§ 2º O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente 

quanto: 

I - às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira do 

contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de 

desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento; 

II - à possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a 

continuidade da execução contratual; 

III - à contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado o custo 

de contratação ao preço ofertado. 

§ 3º Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os 

regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará 

matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. 

§ 4º Nas contratações integradas ou semi-integrada, os riscos decorrentes de fatos 

supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo 

contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos. 

 

A Instrução Normativa Conjunta Nº 1, de 10 de maio de 2016, da Controladoria Geral 

da União – CGU tratou da governança e da gestão de riscos.  

 

A lei 14.133/2021 trouxe, nesse sentido, importantes inovações ao estabelecer para o 

processo licitatório a obrigação de que tais institutos sejam implementados na gestão das 

licitações e contratações públicas.  

 

Vamos aos significados trazidos pela Instrução Normativa Conjunta Nº 1, de 10 

de maio de 2016:  

 

Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 

VI - fraude: quaisquer atos ilegais caracterizados por desonestidade, dissimulação ou 

quebra de confiança. Estes atos não implicam o uso de ameaça de violência ou de força 

física; 

VII - gerenciamento de riscos: processo para identificar, avaliar, administrar e controlar 

potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos 

objetivos da organização; 

VIII - governança: combinação de processos e estruturas implantadas pela alta 

administração, para informar, dirigir, administrar e monitorar as atividades da 

organização, com o intuito de alcançar os seus objetivos; 

IX - governança no setor público: compreende essencialmente os mecanismos de 

liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a 

atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 

serviços de interesse da sociedade.  

XI - mensuração de risco: significa estimar a importância deum risco e calcular a 

probabilidade e o impacto de sua ocorrência; 
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XII - Política de gestão de riscos: declaração das intenções e diretrizes gerais de uma 

organização relacionadas à gestão de riscos; 

XIII - risco: possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no 

cumprimento dos objetivos. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade; 

Dos Princípios da Gestão de Riscos 

 

Art. 14. A gestão de riscos do órgão ou entidade observará os seguintes princípios: 

I - gestão de riscos de forma sistemática, estruturada e oportuna, subordinada ao 

interesse público; 

II - estabelecimento de níveis de exposição a riscos adequados; 

III - estabelecimento de procedimentos de controle interno proporcionais ao risco, 

observada a relação custo-benefício, e destinados a agregar valor à organização; 

IV - utilização do mapeamento de riscos para apoio à tomada de decisão e à 

elaboração do planejamento estratégico; e 

V - utilização da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua dos processos 

organizacionais. 

 

Diferença entre a governança e gestão 

 

Governança Gestão 

O que fazer Como fazer 

Direção Processo de trabalho 

Avaliar, direcionar, monitorar Planejar, Executar, Controlar 

Liderança (Conselho e Alta Administração) Gestores 

 

Conclui-se pela diferença entre governança e gestão.  

 

Os gestores se preocupam com as atividades de planejamento, execução do planejado, 

controle para que as metas e objetivos sejam alcançados.  

A liderança, ao governar, é a responsável por avaliar as informações prestadas pela gestão 

(e por outras fontes); por direcionar a atuação da gestão, mediante a definição de 

estratégias que devem ser seguidas; e por exercer o controle da gestão, mediante 

monitoramento. Enquanto a governança se volta ao alcance da efetividade e da 

economicidade, a gestão deve focar na eficácia e na eficiência (BRANCO, 2013). 

 

A governança direciona a gestão, por meio do estabelecimento de diretrizes.  

A gestão executa processo de trabalho para implantar a sistemática de planejamento anual 

de aquisições, e gerar novos relatórios para a liderança. 

A liderança utiliza os novos relatórios para monitorar se as medidas foram adequadas para 

atingir os objetivos  

 

Exemplos:  

O planejamento anual de aquisições está implantado?  

Diminuíram - ou acabaram - as contratações fragmentadas?  

E as emergenciais? acompanhando se as unidades seguem a nova sistemática de 

planejamento das aquisições? 
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Módulo V 

A Gestão por Competência, os Agentes de 

Contratação, Comissão e Pregoeiros 
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Os Agentes de Contratação, Comissão e Pregoeiros 

 

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

 

L - comissão de contratação: conjunto de agentes públicos indicados pela 

Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, 

examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos 

auxiliares; 

LX - agente de contratação: pessoa designada pela autoridade competente, entre 

servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da 

Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, 

dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades 

necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. 

 

Art. 8º  

 

§ 5º Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do 

certame será designado pregoeiro. 

 

A gestão por competência no processo de indicação dos agentes de contratações, 

pregoeiros e fiscais de contratos 

 

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as 

normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por 

competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções 

essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos: 

 

Requisitos necessários para atuar como agente de contratação: 

 

I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros 

permanentes da Administração Pública; 

II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação 

compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola 

de governo criada e mantida pelo poder público; e 

III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da 

Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista e civil. 

 

Na indicação dos Agentes de Contratações e fiscais de contratos, deverá ser 

observado o princípio da segregação de funções: 

 

§ 1º A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da 

segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para 

atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a 

possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva 

contratação. 
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Aplicação do princípio da segregação de funções aqueles que atuam como jurídico 

e controle interno. 

 

§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo, inclusive os requisitos 

estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de 

controle interno da Administração. 

 

O responsável pela condução do processo licitatório 

 

Art. 8º A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada 

pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos 

dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, 

acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e 

executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame 

até a homologação. 

 

A equipe de apoio como auxiliar do Agente de Contratação: 

 

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá 

individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação 

da equipe. 

 

Verificou-se na prática, por entendimento equivocado do verdadeiro sentido da Equipe de 

Apoio criado pela lei do pregão 10.520/2002, a nomeação de Servidores Públicos administrativos 

para formar a aludida Equipe de Apoio, cujas funções se assemelha ao papel de uma secretário 

(a) para organizar o processo.  

Com a nova redação da lei 14.133/2021, fica mais claro que trata-se de pessoal de nível 

técnico, relacionado com o objeto da licitação, em função da admissão de responsabilidade da 

Equipe de Apoio quando esta induzir a erro, o Agente de Contratação e o Pregoeiro. Bom frisar 

que o Pregoeiro é uma Agente de Contratação, mantendo-se o nome de Pregoeiro em função 

da modalidade ser chamada de Pregão.  

Para admitir que a Equipe de Apoio possa induzir a um erro o Agente de 

Contratação/Pregoeiro, é necessário que o erro se refira ao objeto em seu aspecto técnico que 

afeta a proposta e a habilitação.  

 

Hipótese em que o Agente de Contratação é substituído pela Comissão de 

Contratação.  

 

§ 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados 

os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, o agente de contratação poderá 

ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) 

membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela 

comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente 

fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada 

a decisão. 
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A obrigatoriedade de regulamentar a atuação do agente de contratação e da equipe 

de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores 

de contratos 

 

§ 3º As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, 

ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores 

de contratos de que trata esta Lei serão estabelecidas em regulamento, e deverá 

ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de 

assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções 

essenciais à execução do disposto nesta Lei. 

 

Hipótese em que é possível contratar uma assessoria especializada para realizar 

licitações 

 

§ 4º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja 

rotineiramente contratado pela Administração, poderá ser contratado, por prazo 

determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para 

assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. 

 

O que os Agentes de Contratação, Comissão e Pregoeiros não podem fazer 

 

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e 

contratos, ressalvados os casos previstos em lei: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que: 

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo 

licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas; 

b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

do domicílio dos licitantes; 

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato; 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 

previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, 

inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo 

quando envolvido financiamento de agência internacional; 

III - opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, 

retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 

expressa em lei. 

 

Vedações impostas ao Agentes Públicos de Licitações 

 

§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 

do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo 

ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no 

exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 

disciplina a matéria. 

§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a 

condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, 

profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste 

assessoria técnica. 
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Direito à Assistência de Advogado Público 

 

Art. 10. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem 

participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que 

trata esta Lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou 

judicial em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante 

em parecer jurídico elaborado na forma do § 1º do art. 53 desta Lei, a advocacia 

pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou 

extrajudicial. 

§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando: 

II - provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo 

administrativo ou judicial. 

§ 2º Aplica-se o disposto no caput deste artigo inclusive na hipótese de o agente 

público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato 

questionado. 

 

A Gestão por Competência.  

 

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as 

normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por 

competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções 

essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos: 
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Módulo VI 

A Gestão da Qualidade nas Contratações 

Públicas 
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A Gestão da Qualidade.  

 

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência: 

 

Possibilidade de exigência de certificação  

 

§ 6º A Administração poderá exigir certificação por organização independente 

acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) 

como condição para aceitação de: 

I - estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos; 

II - conclusão de fases ou de objetos de contratos; 

III - material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação. 

 

Padrão de Qualidade deve ser comum 

 

Art. 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas 

da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à 

necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição 

de artigos de luxo. 

§ 1º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário definirão em regulamento os 

limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo. 

 

Necessidade de estabelecer no termo de referência, os requisitos de qualidade  

 

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de 

consumo anual e observar o seguinte: 

 

§ 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso XXIII 

do caput do art. 6º desta Lei, além das seguintes informações: 

I - especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de 

padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, 

compatibilidade, durabilidade e segurança; 

 

O princípio do parcelamento nas compras públicas 

 

§ 2º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão 

ser considerados: 

I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes; 

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à 

economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de 

qualidade; e 

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de 

mercado. 
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Quando o parcelamento do objeto não é recomendado 

 

§ 3º O parcelamento não será adotado quando: 

I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior 

vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor; 

II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a 

possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido; 

III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor 

exclusivo. 

 

Hipótese em que a Administração pode exigir deslocamento de profissional ou que 

o fornecedor esteja a uma distância determinada da sede da Administração 

 

§ 4º Em relação à informação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo, desde 

que fundamentada em estudo técnico preliminar, a Administração poderá exigir 

que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante 

deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços 

localizada em distância compatível com suas necessidades. 

 

Quando é possível indicar marcas nas compras públicas? 

 

Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração 

poderá excepcionalmente: 

I - indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, 

nas seguintes hipóteses: 

a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto; 

b) em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas 

e padrões já adotados pela Administração; 

c) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um 

fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante; 

d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida 

pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir 

apenas como referência; 

 

Amostras e provas de conceito em procedimento de pré-qualificação 

 

II - exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-

qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou 

no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que 

previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação; 

 

Parágrafo único. A exigência prevista no inciso II do caput deste artigo restringir-

se-á ao licitante provisoriamente vencedor quando realizada na fase de 

julgamento das propostas ou de lances. 
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A possibilidade de proibir produto ou marcas comprovadamente de má qualidade. 

 

A aplicação dessa faculdade requer serviço de gestão e fiscalização de contratos eficientes 

com anotação de todas as ocorrências e informações sobre tais ocorrências ao fornecedor, tudo 

escrito e formalizado nos autos do processo licitatório.  

 

III - vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo 

administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados 

anteriormente pela Administração não atendem a requisitos indispensáveis ao 

pleno adimplemento da obrigação contratual; 

 

Carta de solidariedade do fabricante: mecanismo de garantia de execução e certeza 

do resultado 

 

IV - solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que 

assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor. 

 

Formas de provar a qualidade do produto 

 

Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como 

similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por 

qualquer um dos seguintes meios: 

I - comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas 

determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro; 

II - declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade 

de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto; 

III - certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que 

possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo 

de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial 

competente ou por entidade credenciada. 

 

A garantia da qualidade como requisito de aceitação da proposta 

 

§ 1º O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, 

certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro). 

 

Protótipos como mecanismo de informar o que a Administração pretende adquirir.  

 

Trata-se de mecanismo inovador que, como dito anteriormente, requer boa gestão do 

recebimento e guarda do bem recebido em virtude de licitação anterior.  

 

§ 2º A Administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo 

do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do 

licitante provisoriamente vencedor, para atender a diligência ou, após o 

julgamento, como condição para firmar contrato. 
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Procedimento para assegurar a compatibilidade da amostra, com o objeto definido 

no edital. 

 

§ 3º No interesse da Administração, as amostras a que se refere o § 2º deste artigo 

poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional na 

especialidade do objeto, previamente indicada no edital. 
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Módulo VII 

A Gestão Ambiental nas Contratações Públicas 
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A Gestão Ambiental.  

 

Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como 

similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por 

qualquer um dos seguintes meios: 

III - certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite 

a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de 

fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial 

competente ou por entidade credenciada. 

 

Norma específica da certificação de requisitos de gestão ambiental 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06, DE 15 DE MARÇO DE 2013 

Regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP. 

 

A questão ambiental na contratação de obras e serviços de engenharia 

 

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

XXIV - anteprojeto: peça técnica com todos os subsídios necessários à 

elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes 

elementos: 

e) parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de 

facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade; 

 

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à 

convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da 

licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições 

de pagamento. 

§ 5º O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela: 

I - obtenção do licenciamento ambiental; 

Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, 

especialmente, as normas relativas a: 

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados 

pelas obras contratadas; 

II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão 

definidas no procedimento de licenciamento ambiental; 

 

Quando a Administração é a responsável pelo licenciamento ambiental 

 

Art. 115. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 

as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

§ 4º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a 

responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da Administração, a 

manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas antes 

da divulgação do edital.     
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A falta de licença ambiental como motivo para extinção do contrato 

 

Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser 

formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, as seguintes situações: 

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou 

alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo 

previsto; 

 

Questões ambientais como motivo de anulação do contrato 

 

Art. 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução 

contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão 

da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada 

na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre 

outros, dos seguintes aspectos: 

II - riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do 

atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato; 

III - motivação social e ambiental do contrato; 
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Módulo VIII 

O Processo Licitatório, o Plano Anual de 

Contratações e o Portal Nacional de 

Contratações Públicas - PNCP 
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O Processo Licitatório.  

 

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos: 

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação 

mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo 

de vida do objeto; 

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa 

competição; 

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente 

inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos; 

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. 

 

Nos objetivos do processo licitatório, ao preço foi dado a devida atenção: 

 

Sobrepreço: são preços acima do praticado no mercado, situação que é vista no momento 

do julgamento da proposta.  

Preços manifestamente inexequíveis: são preços muito abaixo do preço praticado no 

mercado que inviabiliza a execução do contrato, análise que é feita no momento do julgamento 

da proposta.  

Superfaturamento: Preço pago acima do que foi executado, ocorre na fase de execução 

do contrato.  

   

Regras a serem observadas no processo licitatório 

 

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: 

 

Princípio da Formalidade Processual 

 

I - os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização 

e assinatura dos responsáveis; 

 

A moeda que deverá expressar os custos da licitação 

 

II - os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária 

a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 desta Lei; 

 

Flexibilidade na hora de julgar a proposta e a documentação: combate ao rigor 

excessivo 

 

III - o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a 

aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua 

proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo; 
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Facilidade para a autenticação de documentos e reconhecimento de firma  

 

IV - a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá 

ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou 

de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal; 

V - o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de 

autenticidade, salvo imposição legal; 

 

A Digitalização como padrão para a prática dos atos administrativos 

  

VI - os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam 

produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico; 

 

O Plano Anual de Contratações como instrumento para subsidiar as leis orçamentárias, 

garantir o cumprimento do PPA e para racionalizar as contratações. 

 

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos 

responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de 

regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar 

as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o 

alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das 

respectivas leis orçamentárias. 

 

A publicação do plano anual de contratações 

 

§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo 

deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial 

e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução 

dos contratos. 

 

O Plano anual de Contratações e o PNCP 

 

A Criação do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP 

 

Art. 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sítio 

eletrônico oficial destinado à: 

 

I - divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei; 

II - realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos. 

(...) 

 

As informações disponibilizadas no PNCP 

 

§ 2º O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das 

contratações: 
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I - planos de contratação anuais; 

II - catálogos eletrônicos de padronização; 

III - editais de credenciamento e de pré-qualificação, avisos de contratação direta 

e editais de licitação e respectivos anexos; 

IV - atas de registro de preços; 

V - contratos e termos aditivos; 

VI - notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. 

 

Funcionalidade do PNCP 

 

§ 3º O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer: 

I - sistema de registro cadastral unificado; 

II - painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à base 

nacional de notas fiscais eletrônicas; 

III - sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluído o 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações previsto no § 4º do art. 88 desta 

Lei; 

IV - sistema eletrônico para a realização de sessões públicas; 

V - acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e 

ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep); 

VI - sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes 

à execução do contrato, que possibilite: 

a) envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou 

imagens pelo interessado previamente identificado; 

b) acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras a que se refere 

o inciso III do caput do art. 19 desta Lei; 

c) comunicação entre a população e representantes da Administração e do 

contratado designados para prestar as informações e esclarecimentos 

pertinentes, na forma de regulamento; 

d) divulgação, na forma de regulamento, de relatório final com informações sobre 

a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais 

condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 

Administração. 

§ 4º O PNCP adotará o formato de dados abertos e observará as exigências 

previstas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

 

O Site da Administração não afasta a obrigatoriedade do uso do PNCP 

 

Art. 175. Sem prejuízo do disposto no art. 174 desta Lei, os entes federativos 

poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização 

das respectivas contratações. 

 

O uso de plataforma de compras públicas para as licitações eletrônicas exige 

regulamentação e compatibilidade com o PNCP 

 

§ 1º Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser 

realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito 

privado, na forma de regulamento. 
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§ 2º Até 31 de dezembro de 2023, os Municípios deverão realizar divulgação 

complementar de suas contratações mediante publicação de extrato de edital de 

licitação em jornal diário de grande circulação local.      

 

As regras para os Municípios com até 20 mil habitantes 

 

Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 

(seis) anos, contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento: 

I - dos requisitos estabelecidos no art. 7º e no caput do art. 8º desta Lei; 

II - da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se 

refere o § 2º do art. 17 desta Lei; 

III - das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. 

 

Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios a que se refere 

o caput deste artigo deverão: 

I - publicar, em diário oficial, as informações que esta Lei exige que sejam 

divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato; 

II - disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a 

cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de 

cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica. 

 

Com relação ao Portal Nacional de Contratações Públicas, as obrigatoriedades a 

todos os entes da federação, são as seguintes: 

 

1. Divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei 

2. A integração de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado 

com o PNCP para a realização das licitações eletrônicas 

3. A publicidade do edital de licitação e de seus anexos no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP). 

4. A disponibilização, após a homologação do processo licitatório, no Portal Nacional 

de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória. 

5. Publicação do extrato do cartão de pagamento de contratação realizada por 

dispensa de licitação pelo pequeno valor 

6. A utilização do sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional 

de Contratações Públicas (PNCP), para efeito de cadastro unificado de licitantes. 

7. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) do contrato e 

seus aditamentos, como condição de sua eficácia, nos seguintes prazos, contados 

da data de sua assinatura: 

 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação; 

 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta. 

 

O Planejamento de Compras  

 

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo 

anual e observar o seguinte: 

 

I - condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado; 
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A lei 14.133/2021 manteve o texto do artigo 15 da lei 8.666/93 que estabelece a 

necessidade de realizar as compras públicas semelhante à forma como se opera no mercado 

privado.  

Trata-se de um idealismo pelo sistema burocrático e legal própria do Estado. Entretanto, é 

possível ver certo grau de objetividade, pelo esforço da lei em tornar menos burocrático o 

processo licitatório.  

 

Na prática, como é possível implementar esse modo de fazer licitações? 

 

1. Mudar o foco de licitações: O mercado privado tem foco no produto/resultado, enquanto 

na Administração Pública tem foco no Fornecedor; 

2. Valorizar as regras estabelecidas para garantir a qualidade de produtos, serviços e 

obras;  

3. Não sendo possível pagar antecipadamente, na forma do artigo 145, estabelecer 

conduta suficiente para realizar os pagamentos em menor tempo possível, já que a lei 

14.133/2021 não estabeleceu prazo de pagamento.  

4. Tornar o processo mais ágil para proteger os preços ofertados;  

5. Diminuir os privilégios da Administração, especialmente na questão litigiosa, evitando 

submeter o licitante a processos penalizadores, sem razão suficiente que o justifique.  

 

 

II - processamento por meio de sistema de registro de preços, quando 

pertinente; 

 

O Registro de Preços está condicionado a regulamento de cada ente da Federação. É 

possível dizer que se trata de mecanismo que gera eficiência na medida em que as compras e 

contratações serão feitas na medida em que for exatamente necessária, em tempo e quantidade.  

 

III - determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função 

de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que 

possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o 

fornecimento contínuo; 

 

Medida já estabelecida no Regulamento Federal do Sistema de Registro de Preços. 

Todavia a lei 14.133/2021 a definição dos quantitativos a serem adquiridos, como regra para o 

uso do SRP.  

 

IV - condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração 

do material; 

 

Trata-se de gestão de almoxarifado para preservar todos os bens adquiridos e evitar perda.  

 

V - atendimento aos princípios: 

 

a) Da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, 

técnicas ou de desempenho; 
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b) Do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso; 

c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista 

no orçamento. 

 

A lei 14.133/2021 criou no artigo 40 que trata do planejamento de compras alguns 

princípios. Quanto a eles deve-se observar o seguinte: 

 

a) A padronização exige processo especifico para a homologação dos bens padronizados. 

A Administração precisa possuir técnicos capazes de avaliar os produtos oferecidos no 

processo de padronização.  

b) A Regra da licitação é sempre o parcelamento, que visa ampliar a competividade, como 

já estabelece a sumula 247 do Tribunal de Contas da União, desde que não fique 

comprometido a compatibilidade técnica de sua execução, com vistas a atender a 

necessidade; 

c) A novidade reside no princípio da responsabilidade fiscal, acompanhando a lei de 

responsabilidade fiscal. Está nesse princípio a importância e a necessidade do plano 

anual de contratações para estabelecer condições de gerenciar o orçamento da 

Administração, nos termos da Lei Complementar 101/2000 que em seu artigo 4º exige 

o equilíbrio entre receitas e despesas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutocapacitar.com.br/


 

www.institutocapacitar.com.br 
Cel. WhatsApp: (21) 971741500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo IX 

A Fase de Planejamento da Licitação  

(DOD, ETP. TR. Projetos e Pesquisa de Preços) 
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A Fase de Planejamento da Licitação (DOD, ETP. TR. Projetos e Pesquisa de Preços)  

 

O planejamento da contratação não se confunde com o planejamento anual de 

contratações.  

O planejamento da contratação deve cumprir o planejamento anual e este, deve observar 

o planejamento estratégico da Administração permitindo melhor gestão do orçamento.  

 

O planejamento da contratação compreende a fase preparatória da licitação 

 

O que é a fase preparatória da licitação? A fase de planejamento. 

 

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo 

planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual 

de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e 

com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, 

mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: 

 

A exigência aqui são três:  

 

1. Compatibilidade com o plano anual de contratações 

2. Compatibilidade com as leis orçamentárias 

3. Considerar requisitos técnicos, mercado e gestão de compras 

 

As três exigências acima serão observados na medida em se faça bom estudo técnico 

preliminar – ETP 

 

Na fase do planejamento deve-se construir o levantamento de tudo o que pode de forma 

direta ou indireta interferir no resultado que se espera para suprir a necessidade da 

Administração.  

 

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico 

preliminar que caracterize o interesse público envolvido; 

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo 

de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso; 

III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias 

exigidas e ofertadas e das condições de recebimento; 

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua 

formação; 

V - a elaboração do edital de licitação; 

VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará 

obrigatoriamente como anexo do edital de licitação; 

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de 

execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de 

economia de escala; 

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa 

e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os 
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fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais 

vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do 

objeto; 

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa 

de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior 

relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-

financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas 

técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e 

justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio; 

 

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa 

execução contratual; 

 

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, 

observado o art. 24 desta Lei. 

 

O Documento de Oficialização de Demanda – DOD 

 

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: 

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos 

responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de 

regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar 

as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o 

alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das 

respectivas leis orçamentárias. 

 

Para todo processo licitatório há uma demanda oficializada e aprovada como requisito 

para a abertura do processo. O levantamento dessas demandas formam a base para 

estimar todas as necessidade que constarão do planejamento anual, procedimentos que 

deverão ser regulamentados pelo Ente Federativo.  

 

O ETP - O que é o Estudo Técnico Preliminar na licitação? 

 

Cuidado para não burocratizar o Estudo Técnico Preliminar, porque como o própria nome 

já diz, se trata de estudos técnicos e não estudos burocráticos. O uso de modelos de ETPs 

induzem à burocratização do que deve ser técnico. Portanto, ao fazer uso de modelo, não limite 

aos itens nele previstos quando a realidade sentir apresentar a necessidade de expandir os 

estudos para conhecer bem os problemas, as necessidades e as possíveis soluções. Daí a 

importância de fazer tudo com base em planejamento que permita tempo suficiente para a 

elaboração de tal atividade.  

 

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do 

planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e 

a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao 

projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da 

contratação; 
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§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo 

deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a 

permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá 

os seguintes elementos: 

 

Qual a Finalidade do Estudo Técnico Preliminar - ETP? 

 

1. Evidenciar o problema existente e que precisa ser resolvido 

2. Indicar a melhor solução para resolver a necessidade 

3. Realizar a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação 

 

Do que deve se preocupar o ETP? 

 

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser 

resolvido sob a perspectiva do interesse público; 

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, 

sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o 

planejamento da Administração; 

III - requisitos da contratação; 

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem 

interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de 

escala; 

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas 

possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a 

contratar; 

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que 

poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o 

seu sigilo até a conclusão da licitação; 

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas 

à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso; 

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação; 

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e 

de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 

disponíveis; 

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à 

celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de 

empregados para fiscalização e gestão contratual; 

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; 

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 

mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros 

recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e 

refugos, quando aplicável; 

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 

atendimento da necessidade a que se destina. 
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O Termo de Referência - TR 

 

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo 

planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de 

que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, (…) compreendidos: 

 

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico 

preliminar que caracterize o interesse público envolvido; 

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo 

de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso; 

 

A espinha dorsal de toda a licitação é o termo de referência ou projetos básicos e 

executivos. Já dizia o saudoso Hely Lopes que o objeto é a alma da licitação. O objeto, é definido 

e caracterizado em todas as suas soluções a partir de estudos técnicos realizados que dará a 

base para o termo de referência e projetos de engenharia, conforme o caso.  

O que na verdade é licitado são esses tipos de projetos; o que é tecnicamente fiscalizado 

são os referidos projetos; o que tem que ser entregue, recebido e pago, é o que está determinado 

nesses projetos.  

 

Modelos de Termos de Referencias e demais projetos 

 

Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas 

às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e 

contratos deverão: 

 IV - instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle 

interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos 

padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder 

Executivo federal por todos os entes federativos; 

 

Recomenda-se todo o cuidado com a adoção de modelos. Os modelos adotados devem 

ser utilizados sem afastar a realidade de cada situação e do objeto, portanto, o uso de modelos 

se refere apenas a estrutura do conteúdo, não ao conteúdo em si que vai variar de objeto para 

objeto, considerando ainda outras variáveis que podem interferir na solução escolhida.  

 

Exemplo de variáveis: aspectos de mercados difíceis na região; pouca mão de obra 

especializada na região onde será executado o objeto; legislações especificas municipais e 

estaduais pertinente ao objeto; dificuldade de obtenção de certos produtos ou serviços; Baixa 

aderência de empresas dispostas a vender para o governo, etc.  

 

Todos esses aspectos devem ser considerados nos estudos técnicos e esses que nortearão 

a elaboração do termo de referência e projetos básicos e executivos.  
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O que deve ser previsto no Termo de Referência. 

 

Art. 6º - XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de 

bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos 

descritivos: 

 

a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do 

contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação; 

 

b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos 

técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses 

estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas; 

 

c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do 

objeto; 

 

d) requisitos da contratação; 

 

e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato 

deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu 

encerramento; 

 

f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será 

acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade; 

 

g) critérios de medição e de pagamento; 

 

h) forma e critérios de seleção do fornecedor; 

 

i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com 

os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos 

cálculos, que devem constar de documento separado e classificado; 

 

j) adequação orçamentária; 

 

§ 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso XXIII 

do caput do art. 6º desta Lei, além das seguintes informações: 

 

I - especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de 

padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, 

compatibilidade, durabilidade e segurança; 

II - indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos 

provisório e definitivo, quando for o caso; 

III - especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e 

assistência técnica, quando for o caso. 
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A Pesquisa de Preços 

 

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com 

os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de 

bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a 

potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. 

 

Deve-se atentar que mercado significa em termos gerais o lugar onde se opera compra e 

venda. Logo, para efeito de contratações públicas, mercado é o lugar onde se compra e vende 

e os negociantes é a Administração Pública e as empresas fornecedoras do governo.  Com base 

nessas definições técnicas de mercado, o valor estimado deve ser apurado dessas relações de 

negócios públicos.  

 

Instrumentos e parâmetros para fazer a pesquisa de preços 

 

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em 

geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor 

preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma 

combinada ou não: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em 

saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); 

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente; 

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e 

hora de acesso; 

 

Não se deve confundir mídia especializada com sites de e-commerce varejista, tipo lojas 

americanas, ponto frio, casas Bahia, mercado livre, entre outros.  

Tem-se como mídia especializada a Pine (empresa especializada em custo de 

engenharia), Preços de combustíveis no portal da ANP, bando de preços de saúde, entre 

outros. 

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) 

meses de antecedência da data de divulgação do edital; 

As opções de meios de se fazer a pesquisa de preços foi colocada observando uma ordem 

de preferência. Dessa forma, a pesquisa de preços junto a fornecedores deve ser em situações 

muito especais, daí porque a regra de justificar a escolha do fornecedor.  

 

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.  

 

Trata-se de ferramenta digital ainda a ser disponibilizada e que depende de regulamento. Pode ser 

considerada a ferramenta mais fidedigna de levantar preços de mercado.  
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Modalidades de Licitação.  

 

Art. 28. São modalidades de licitação: 

I - pregão; 

II - concorrência; 

III - concurso; 

IV - leilão; 

V - diálogo competitivo. 

 

Na definição das modalidades, a lei inovou ao excluir modalidade antes previstas na lei 

8.666/93 como a Tomada de Preços e o Convite, e acrescentou uma nova modalidade que é o 

diálogo competitivo. 

 

A modalidade “diálogo competitivo” 

 

A modalidade “diálogo competitivo” é a aproximação da Administração Pública com o 

mercado, de forma que este contribua sempre que se tratar de objeto com certo grau de 

complexidade. A bem da verdade, em qualquer negócio, com baixa ou alta complexidade é 

sempre o mercado que detém o conhecimento da solução, em todos os seus aspectos. A lei 

inova na medida em que regulamenta essa aproximação com vista a adquirir conhecimento das 

possíveis soluções para uma necessidade mais complexa. Em regra se pensa em soluções 

tecnológicas inovadoras, especificações técnicas e modo de execução.  

 

A exclusão do valor como parâmetro par a escolha da modalidade licitatória 

 

A lei também excluiu o valo estimado da licitação como método para definir a modalidade 

a ser escolhida. Assim, na prática, a Administração vai trabalhar rotineiramente com a 

concorrência e com o pregão. Dessa forma, sempre que se tratar de obras e serviços que não 

sejam comuns, a exemplo dos serviços técnicos especializado, a modalidade será a 

concorrência. Considerando que nas demandas prevalecem bens e serviços comuns, o pregão 

será a modalidade recorrente.   

 

A Publicação.  

 

Art. 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as 

hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado, na forma da lei. 

 

Parágrafo único. A publicidade será diferida: 

 

I - quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura; 

II - quanto ao orçamento da Administração, nos termos do art. 24 desta Lei. 

Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter 

caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e 

das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse 

caso: 

I - o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo; 
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Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de 

julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará 

do edital da licitação. 

 

A regra do processo é o seu caráter público. No entanto, o conhecimento do valor 

estimado, havendo motivo que justifique levado a termo nos autos do processo, poderá ter o 

caráter sigiloso.  

Em nosso entendimento, muito pouco há que possa justificar o sigilo do valor estimado, 

além de perder o benefício do alerta que o mercado pode sinalizar, quando a pesquisa não for 

bem feita, com o risco de comprometer o certame, e por consequência, a contratação.  

 

Julgamento da Habilitação e Proposta.  

 

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência: 

I - preparatória; 

II - de divulgação do edital de licitação; 

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; 

IV - de julgamento; 

V - de habilitação; 

VI - recursal; 

VII - de homologação. 

 

§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato 

motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases 

referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que expressamente 

previsto no edital de licitação. 

 

A regra do procedimento, é julgar primeiro das propostas, vindo posteriormente o 

julgamento da habilitação, como já ocorre com o pregão pela lei 10.520/02.  

Entretanto, o legislador deixou a critério do Agente de Licitações a faculdade de inverter a 

regra, desde que motivadamente e previsto no edital. Não pode, ao final do certame, inverter a 

regra, se não estiver previsto em edital.  

 

§ 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, 

admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão 

pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. 

 

É possível fazer o pregão na forma presencial, sendo o eletrônico a regra, desde que seja 

motivado nos autos, caso em que além da motivação, deverá a sessão presencial ser registrada 

em ata e gravada em vídeo.  

 

§ 3º Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso IV 

do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante 

provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da 

proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova 

de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a 
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comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou 

no projeto básico. 

 

O Pregoeiro ou o Agente de Contratação tem a faculdade de proceder na avaliação da 

conformidade da proposta, a análise de amostras, exame de conformidade ou prova de conceito, 

entre outros testes para verificar a aderência às especificações e outros requisitos previsto no 

termo de referência ou projeto básico. Todos esses procedimentos deverão estar previsto no 

edital. *Uma Prova de Conceito é um modelo prático que tenta provar o conceito teórico 

estabelecido. 
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DAS IMPUGNAÇÕES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS 

 

A Impugnação  

 

Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os 

seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de 

abertura do certame. 

 

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será 

divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao 

último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

 

A lei determinou que a impugnar é uma faculdade de qualquer pessoa, física ou jurídica; 

licitante ou não. Trata-se do exercício do controle social sobre os processos licitatórios.  

Para tanto, foi dado prazos, tanto para quem quer impugnar, como para o Agente de 

Contratação responder.  

 

Prazo para impugnar: até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame. 

 

Prazo para responder a impugnação: até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil 

anterior à data da abertura do certame.  

 

Procedimentos: até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura 

do certame. 

 

O Recurso Administrativo 

 

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

 

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de 

lavratura da ata, em face de: 

 

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de 

inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

b) julgamento das propostas; 

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

d) anulação ou revogação da licitação; 

e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração; 

 

II - pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data 

de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. 
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§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” 

do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições: 

 

I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I 

do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de 

habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista 

no § 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento; 

 

II - a apreciação dar-se-á em fase única. 

 

§ 2º O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo será dirigido à 

autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se 

não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará 

o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua 

decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos 

autos. 

 

§ 3º O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 

aproveitamento. 

 

§ 4º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá 

início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

§ 5º Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de 

seus interesses. 
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Módulo XII 

As Novas Regras Contratuais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutocapacitar.com.br/


 

www.institutocapacitar.com.br 
Cel. WhatsApp: (21) 971741500 

 

As regras da convocação para assinar o contrato 

 

Art. 90. A Administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar 

o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 

prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei. 

 

Prorrogação do prazo para assinar o contrato 

 

§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, 

mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e 

desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. 

 

Convocação dos licitantes remanescente na ordem de classificação para assinar o 

contrato quando o adjudicatário não assinar. 

 

§ 2º Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de 

contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas 

condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante 

vencedor. 

 

O Adjudicatário fica liberado se não for convocado para assinar o contrato dentro da 

validade da proposta. 

 

§ 3º Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação 

para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

A considerar cada caso, naqueles em que o edital preveja análise de amostras e prova de 

conceito, é recomendável definir um prazo maior para a validade da proposta.  

 

O que fazer nos casos em que nenhum licitante remanescente aceitar assinar o 

contrato nas mesmas condições do adjudicatário (1º classificado) 

 

§ 4º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do § 

2º deste artigo, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual 

atualização nos termos do edital, poderá: 

 

I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço 

do adjudicatário; 

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação 

de melhor condição. 
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Primeiro passo é atualizar o valor estimado, nesse momento já está descartado o valor do 

vencedor da licitação. Trata-se de fazer todo o esforço para não perder o processo, afinal, o que 

se pretende é o resultado necessário para resolver a necessidade existente e que justificou a 

despesa.  

O segundo passo, se dá após atualizado o valor estimado, fazendo nova convocação 

dentro da ordem de classificação, desta vez com novo valor estimado. Aqui, vale uma nova 

negociação, é como se voltasse a fase de aceitação da proposta, visto que deverá se tentar 

negociar o preço, já que estamos falando de novo valor estimado. Nessa negociação é possível 

aceitar preço superior ao do vencedor da licitação, visto que não está mais em jogo o valor 

vencedor da licitação.  

O terceiro passo é adjudicar o objeto nos preços dos licitantes remanescente, na ordem 

de classificação, quando frustrada as negociações.  

 

Penalidade contra o licitante que deixar sem justo motivo de assinar o contrato 

 

§ 5º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 

penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta 

em favor do órgão ou entidade licitante. 

 

Não se aplica penalidade ao licitante remanescente convocado para assinar o 

contrato. A penalidade só alcança o vencedor da licitação que deixa de assinar o contrato.  

 

§ 6º A regra do § 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na 

forma do inciso I do § 4º deste artigo. 

 

A Contratação de remanescente de obra.  

 

§ 7º Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes 

classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de 

fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos 

critérios estabelecidos nos §§ 2º e 4º deste artigo. 

 

Considera-se remanescente de obra, as medições ou parcelas da obra iniciada e 

inexecutada parcialmente pelo contratado. A lei deu a esse caso, o mesmo tratamento do 

contrato não assinado, aplicando-se os mesmos procedimentos.  

 

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: 

 

As cláusulas necessária que menciona a lei 14.133/2021, em sua maioria já são conhecidas 

na lei 8.666/93. Entretanto, algumas inovações são percebidas:  

 

VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para 

liquidação e para pagamento; 

IX - a matriz de risco, quando for o caso; 

X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso; 
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XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro, quando for o caso; 

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, 

inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de 

valores a título de pagamento; 

Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser 

formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, as seguintes situações: 

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 

pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por 

despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 

 

Do prazo de pagamento 

 

A lei 14.133/2021 não estabeleceu prazo limite para pagamento, como se conhecia na lei 

8.666/93 onde o prazo é de até 30 dias. No entanto, estabeleceu que é direito do Contratado 

extinguir o contrato nos casos em que a Contratante deixar de pagar por prazo superior a 2 

meses (sessenta dias). Trata-se de direito do contratado que coloca em risco toda a contratação, 

logo, o pagamento, embora não tenha um prazo determinado, deve ser estabelecido 

considerando esse risco e o resultado que se espera. A determinação do prazo de pagamento 

deverá está prevista no edital, visto que nenhuma empresa que trabalha com seriedade não se 

obrigará a executar o contrato, sem saber quando vai receber. Nesse sentido, quanto menor o 

prazo estabelecido para pagar o Contratado, maior a competividade.  

 

Pagamento parcial do executado 

 

Art. 143. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, 

qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo 

previsto para pagamento. 

 

Havendo controvérsia sobre parte do objeto executado no ato do recebimento, a 

Contratante deverá liberar o pagamento da parte que não está em litigio.  

 

Da matriz de risco 

O mapa de risco do contrato é uma importante inovação da lei, a ser feito na fase de 

planejamento da contratação e é atualizado durante toda a execução do contrato. 

 

O que é risco contratual? 

Risco é definido como “a possibilidade de ocorrência de um evento que possa afetar o 

alcance dos objetivos” (COSO, 1992). 

 

Prazos de respostas às demandas de repactuação e reequilíbrio  

A lei estabelece a obrigação de a Contratante responder em prazo definido no contrato e 

no edital, os pedidos de repactuações e reequilíbrio econômico financeiro.  
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Pagamento antecipado e a garantia 

 

A lei determina também que nos contratos tenha clausula que defina a apresentação de 

garantia contratual ou não. Ressalta a lei a possibilidade de pagamento antecipado, na forma da 

lei e com previsão de garantia especifica para tal fim, desde que previsto no edital e no contrato.  

 

§ 4º Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser 

notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

 

A lei obriga a Contratante a informar a seguradora que emitiu a apólice de seguro nos casos 

de inexecução contratual e a abertura do devido processo de apuração de responsabilidades.  

 

Controvérsias, litígios, extinção do contrato e meios alternativos de resolução de 

controvérsias 

 

Art. 138. A extinção do contrato poderá ser: 

 

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória 

ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

 

Art. 151. Nas contratações regidas por esta Lei, poderão ser utilizados meios 

alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a 

conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. 

Parágrafo único. Será aplicado o disposto no caput deste artigo às controvérsias 

relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas 

ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao 

inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao cálculo 

de indenizações. 

Art. 152. A arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da 

publicidade. 

Art. 153. Os contratos poderão ser aditados para permitir a adoção dos meios 

alternativos de resolução de controvérsias. 

Art. 154. O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos 

comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e 

transparentes. 

 

Vale lembrar que o gestor público ao decidir pela extinção do contrato deve se reportar à 

LINDB que obriga a análise das consequências que a extinção do contrato acarretará. É a 

máxima que diz que há casos que a aplicação da lei em situação concreta poder ser mais 

prejudicial ao interesse público do que continuar com a contratação, analisando caso a caso.  

É importante observar que o formato jurídico da lei 14.133/93, supera em muito ao modelo 

de rescisão do contrato administrativo previsto na lei 8.666/93, onde em nada colaborava para o 

resultado pretendido e esperado.  

 

Assim, na lei 14.133/93 é possível os seguintes modelos para tratar das controvérsias e 

litígios contratuais: 
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A lei traz importante inovação no campo dos litígios contratuais: 

1. Conciliação nos termos da lei nº 13.140/2015 

2. A instituição de Comitê de Resolução de Disputas  

3. A Arbitragem  

4. A possibilidade de elaborar termo aditivo ao contrato para admitir o uso dos instrumento 

jurídicos de conciliação 

 

Como apurar e instruir o processo de apuração de responsabilidade 

 

Art. 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 

156 desta Lei requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser 

conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar 

defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

§ 1º Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não 

seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput deste 

artigo será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos 

seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de 

tempo de serviço no órgão ou entidade. 

 

Aspectos importante que a lei traz: 

 

1. Previsão de comissão processante formada por 2 servidores estáveis.  

2. O prazo da defesa prévia do licitante ou contratado será de 15 dias úteis, a contar da 

intimação.  

3. Especificação dos meios de provas que pretende produzir 

4. A Administração Pública com quadros celetistas, deverá compor a Comissão com 2 

empregados públicos que tenha no mínimo 3 anos de tempo de serviço.  

 

A prescrição do prazo para abrir o processo de apuração de responsabilidades 

 

§ 4º A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela 

Administração, e será: 

I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere 

o caput deste artigo; 

II - suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 

1º de agosto de 2013; 

 

A lei ao dar o caráter de processo aos procedimentos licitatórios, cuidou de trazer vários 

aspectos, antes processados com a aplicação subsidiária da lei 9.784/99 que trata do processo 

administrativo em geral. A prescrição prevista de 05 anos é o entendimento.  

 

 

 

 

http://www.institutocapacitar.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm


 

www.institutocapacitar.com.br 
Cel. WhatsApp: (21) 971741500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo XIII 

O Instituto da Garantia. 
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Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a 

comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como 

requisito de pré-habilitação. 

§ 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor 

estimado para a contratação. 

§ 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada 

fracassada a licitação. 

§ 3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em 

assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

§ 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 

1º do art. 96 desta Lei. 

 

Nesse ponto, muito se discute sobre a exigência de garantia da proposta: 

 

Trata-se de uma exigência de natureza discricionária, ou seja, o Agente de Contratação 

poderá ou não estabelecer essa exigência.  

 

1. A possibilidade da exigência diante de princípios como o da competitividade 

2. O sigilo do valor estimado 

3. O valor inicial da proposta 

4. O valor da proposta após os lances   

 

Para Marçal Justen Filho existem muitas impropriedades jurídicas na criação da garantia 

da proposta: 

 

1. Incompatibilidade com o disposto no artigo 37, inc. XXI da CF/1988 

2. Na formulação de propostas não risco de dano ao patrimônio público 

3. Não existe uma finalidade autônoma que justifique  

4. Implica perdas e custos aos licitantes sem a certeza de sucesso na contratação 

5. Afigura-se desproporcional porque somente um licitante será contratado 

6. A criação de uma figura anômala inexistente que é a “pré-habilitação” 

7. Implica diretamente, quando exigida, na obrigatoriedade de divulgar o valor estimado 

 

Além desses aspectos bem colocados, podemos ainda ver incompatibilidade com o artigo 

40, inciso II que em planejamento de compras se deve dar prioridade, sempre que possível a 

aquisições pelo Sistema de Registro de Preços.   

 

Na medida em que onero o licitante com uma garantia de 1% sobre o valor estimado da 

contratação para apresentar uma proposta em procedimentos de registro de preços, a incerteza 

aumenta para o licitante, ainda que o inciso III do artigo 40 imponha a definição de quantidades 

mínimas. Não há certeza de compra no Sistema de Registro de Preços, daí levar o licitante a 

aumentar seus custos para vender ao governo, me parece desproporcional.  

 

Portanto, a melhor sugestão é que a Administração evite tal exigência em seus editais.  
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Módulo XIV 

A Dispensa de Licitação. 
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Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de 

inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes 

documentos: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico 

preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 

executivo; 

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 

23 desta Lei; 

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o 

atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com 

o compromisso a ser assumido; 

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 

qualificação mínima necessária; 

VI - razão da escolha do contratado; 

VII - justificativa de preço; 

VIII - autorização da autoridade competente. 

 

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente 

do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio 

eletrônico oficial. 

 

Art. 73. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou 

erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão 

solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções 

legais cabíveis. 

 

Pontos importantes que a lei aponta: 

 

1. De acordo com o objeto e o montante do seu investimento, os documentos que instruem 

a contratação direta por dispensa de licitação, são os mesmos da fase de planejamento do 

processo licitatório; 

2. Requer a pesquisa de preços para definir a despesa  

3. Necessidade de Parecer Jurídico 

4. Necessidade de parecer técnico, de acordo com o caso 

5. Compatibilidade orçamentária com o compromisso a ser assumido 

6. Avaliação e julgamento das condições de habilitação 

7. Razão da escolha do contratado 

8. Justificativa de preço; 

9. Autorização da autoridade competente 

 

As inovações no campo da dispensa de licitação 

 

Art. 75. É dispensável a licitação: 

 

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção 

de veículos automotores; 
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II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), no caso de outros serviços e compras; 

 

Regras para a dispensa de licitação pelo pequeno valor 

 

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos 

incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados: 

 

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva 

unidade gestora; 

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos 

como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. 

 

§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão duplicados 

para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia 

ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei. 

 

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão 

preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido 

e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas 

adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais 

vantajosa. 

 

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão 

preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá 

ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP). 

 

1º regra: considerar o valor da despesa para um exercício financeiro 

2º regra: o somatório da despesa incide sobre todos os objetos da mesma família 

3º regra: quando se tratar de consorcio ou autarquias executivas, o pequeno valor é 

dobrado 

4º regra: divulgação da dispensa durante 3 dias úteis no site da Administração e/ou site de 

compras governamentais 

5º regra: selecionar a proposta mais vantajosa 

6º regra: pagamento preferencial com o cartão de pagamento 

7º regra: divulgação do extrato do cartão de pagamento no PNCP 

 

O que a nova lei chama de contratação emergencial e suas regras  

 

§ 6º Para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, considera-se emergencial a 

contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço 

público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma 

do art. 23 desta Lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do 

processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes 

públicos que deram causa à situação emergencial. 
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VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 

para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 

calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 

prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da 

calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação 

de empresa já contratada com base no disposto neste inciso; 

 

Definição: considera-se emergencial a contratação por dispensa com objetivo de manter a 

continuidade do serviço público.  

 

As 8 Regras para a contratação emergencial: 

 

1. Observar os valores praticados no mercado 

2. Proceder à pesquisa de preços, nos termos do artigo 23 

3. Concluir o processo licitatório (indica que deve existir um processo em andamento) 

4. Apurar quem foi o responsável que deu causa à situação emergencial  

5. Contratar o suficiente para afastar a situação emergencial 

6. Prazo máximo de 1 ano a contar da ocorrência da situação emergencial 

7. Proibida a prorrogação do contrato 

8. Proibida a recontratação da mesma empresa para outras situações emergenciais 
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Módulo XIV 

Gestão e Fiscalização de Contratos 
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Cláusula contratual para estabelecer regras quanto à gestão e fiscalização do 

contrato 

 

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: 

XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em 

regulamento; 

 

Na forma da lei 14.133/2021, o contrato deverá ter cláusula especifica para estabelecer a 

forma como será feita a gestão e a fiscalização do contrato. 

 

O responsável por tal previsão é na verdade de quem faz os estudos técnicos preliminares 

e o termo de referência ou o projeto básico, em se tratando de obras.  

 

Trata-se de matéria que a lei impõe a regulamentação especifica para o papel da 

fiscalização e da gestão do contrato.  

 

Cláusula do Edital para estabelecer regras sobre as penalidades, fiscalização e 

gestão do contrato 

 

Art. 25. O edital deverá conter (...) às penalidades da licitação, à fiscalização e à 

gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. 

 

Art. 18 (...) 

 

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo 

deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a 

permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá 

os seguintes elementos: 

 

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração 

do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados 

para fiscalização e gestão contratual; 

 

A importância do papel da gestão e da fiscalização do contrato, impõe a necessidade 

desses agentes públicos serem submetidos a processos contínuo de capacitação.  

 

Art. 48 (....) 

 

Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público 

que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. 

 

Pode ser considerado nepotismo a prática de indicar cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau para ser admitido pela contratada.  
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A mesma regra para a subcontratação, nos termos do artigo 122, § 3º.  

 

Art. 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

§ 2º Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responderá solidariamente 

pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se 

comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. 

 

Quanto a responsabilidade pelos encargos decorrente da contratação, a regra é que cabe 

ao contratado, sejam eles trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.  

 

A exceção fica por conta dos encargos previdenciários e trabalhista.  

 

No primeiro caso, a responsabilidade é solidária, ou seja, quando se trata de 

responsabilidade previdenciária, tanto o contratado, como o contratante, respondem 

solidariamente pelos pagamentos não efetivados à Previdência Social.  

 

Já quanto à responsabilidade trabalhista, ocorre a responsabilidade subsidiária, desde que 

se comprove a inercia da fiscalização. Assim, o peso da responsabilidade em acompanhar e 

controlar se a contratante está honrando as obrigações trabalhista, é da fiscalização 

administrativa do contrato.  
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Módulo XV 

Licitação para Covid 19 na Lei nº 14.217, de 13 

de outubro de 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutocapacitar.com.br/


 

www.institutocapacitar.com.br 
Cel. WhatsApp: (21) 971741500 

 

 

As regras para licitações e contratação direta enquanto perdurar a pandemia – 

Covid 19.  

Lei nº 14.217, de 13 de outubro de 2021 

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, enquanto perdurar a Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (Espin) declarada em decorrência da infecção 
humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, fica a administração pública direta e 
indireta de todos os entes da Federação e dos órgãos constitucionalmente 
autônomos autorizada a: 

I - dispensar a licitação; 

II - realizar licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, com prazos 
reduzidos; e 

III - prever em contrato ou em instrumento congênere cláusula que estabeleça o 
pagamento antecipado. 

 

O prazo de aplicação da lei durará durante todo o período da pandemia e, nesse 

período a Administração poderá dispensar licitações e fazer licitações com seus prazos 

reduzidos.  

 

Art. 3º Nos processos de dispensa de licitação decorrentes do disposto no inciso 

I do caput do art. 2º desta Lei, presumem-se comprovadas a: 

 

I - ocorrência da Espin referida no caput do art. 2º desta Lei; 

II - necessidade de pronto atendimento à situação de emergência de que trata o 

inciso I deste caput; e 

III - existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação de 

serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou particulares. 

 

Fica estabelecida as seguintes presunções: 

 

a. A existência do estado de pandemia, ou seja 

b. Necessidade de pronto atendimento à situação de emergência 

c. Existência de risco 

 

Parágrafo único. A dispensa da realização de licitação para a celebração de 

contratos ou de instrumentos congêneres de que trata o caput deste artigo não 

afasta a necessidade de processo administrativo que contenha: 

 

I - os elementos técnicos referentes à escolha da opção de contratação e a 

justificativa do preço ajustado; e 

 

II – a demonstração de que o objeto do contrato é necessário e a contratação 

limita-se à parcela indispensável ao atendimento da situação de emergência. 
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A contratação direta por dispensa de licitação com fundamento nesta lei, não afasta 

a necessidade do competente processo administrativo, devendo conter: 

 

1. Os elementos técnicos referentes à escolha da opção de contratação 

2. Justificativa do preço ajustado; e 

3. A demonstração de que o objeto do contrato é necessário 

4. A contratação limita-se à parcela indispensável ao atendimento da situação 

de emergência. 

 

Admite-se o uso do Sistema de Registro de Preços para atender mais de uma 

Organização 

 

Art. 4º Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o inciso I do caput do art. 

2º desta Lei, quando se tratar de aquisição ou de contratação por mais de um 

órgão ou entidade, poderá ser utilizado o sistema de registro de preços previsto 

no inciso II do caput do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Possibilidade de aquisição de equipamentos usados 

 

§ 5º A aquisição ou a contratação a que se refere o caput deste artigo não se 

restringe a equipamentos novos, nas hipóteses em que ficar demonstrada a 

indisponibilidade de equipamentos novos no mercado e desde que o fornecedor 

se responsabilize pelas plenas condições de uso e de funcionamento do objeto 

contratado. 

 

Regras:  

 

Comprovar a indisponibilidade de equipamento novo no mercado 

Declaração do Fornecedor que se responsabiliza por manter o equipamento em 

perfeitas condições de uso e funcionamento 

 

Art. 5º Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, de 

que trata o inciso II do caput do art. 2º desta Lei, os prazos dos procedimentos 

licitatórios serão reduzidos pela metade. 

 

Autoriza o pregão com seus prazos reduzidos a metade  

 

§ 5º As atas de registro de preços terão prazo de vigência de 6 (seis) meses, 

prorrogável até a declaração, pelo Ministro de Estado da Saúde, do encerramento 

da Espin declarada em decorrência da infecção humana pelo coronavírus SARS-

CoV-2, se comprovada a vantagem de suas condições negociais 

 

A lei autoriza prazo inicial de 06 meses para a Ata de Registro de Preços, podendo 

ser prorrogada enquanto perdurar o estado de pandemia, desde que se comprove um 

preço vantajoso.   
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Art. 12. Fica autorizada a contratação excepcional de fornecedor exclusivo de bem 
ou de serviço de que trata esta Lei, inclusive no caso da existência de inidoneidade 
declarada ou de sanção de impedimento ou de suspensão para celebração de 
contrato com o poder público. 

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput deste artigo, é obrigatória a 
prestação de garantia nas modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, que não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor do 
contrato. 

 

A lei autoriza, em casos de fornecedores exclusivos, a contratação desses 

fornecedores, ainda que tenham sofrido penalidade de suspensão e, até mesmo, de 

inidoneidade para contratar com o poder público. 

 

Nesses casos, o contratado ficará obrigado a apresentar uma garantia de até 10% do 

valor contrato, podendo a garantida ser apresentada em uma das formas previstas no  

artigo 56 da lei 8.666/93.  

 

 

Art. 14. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até 6 (seis) 

meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, desde que as 

condições e os preços permaneçam vantajosos para a administração pública, até 

a declaração, pelo Ministro de Estado da Saúde, do encerramento da Espin 

declarada em decorrência da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, na 

forma do art. 16 desta Lei. 

 

Assim, como a Ata de Registro de Preços pode ter sua vigência até a declaração de 

encerramento da pandemia, a lei autorizou da mesma forma, o contrato.  
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