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Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021
Nova Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos

 

Considerações básicas
Alterações mais evidentes

Assunto polêmico;

Extremamente normatizado;

Nova concepção de Estado;

Ferramenta de política pública;

O poder de compra do Estado implica a análise do assunto licitação;

Por intermédio dela, o Estado atinge seus objetivos sob a ótica de
política pública.
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Unificação da norma

Lei nº 14.133/2021

Lei nº 12.462/2011
Regime Diferenciado de 

Contratação (RDC)

Lei nº 8.666/1993
Lei Geral de Licitações

Lei nº 10.520/2002
Lei do Pregão

Lei nº 13.303/2016

 

Abrangência e alcance
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.

§ 1º Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas,
as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei
nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
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Amplitude e alcance da norma
A nova Lei de Licitações revoga a Lei no 8.666/1993, a Lei no 10.520/
2002 e a Lei no 12.462/2011, após o decurso de dois anos – art. 193.

Entrou em vigor na data da publicação (art. 194), ou seja, em 1o/4/2021.

As normas não podem ser misturadas neste período – art. 191.

Foram revogados os arts. de 89 a 108 da Lei nº 8.666/1993
relacionados aos Capítulos dos Crimes e das Penas e do Processo e do
Procedimento Judicial – art. 193.

 

Objetivos
Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I. assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contra-
tação 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.
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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 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.

 

Grandes mudanças da nova Lei de Licitações

Mudança de narrativa: do controle à GOVERNANÇA

Extinção e criação de 
modalidades de licitação

Novo olhar sobre gestão de contratos

Protagonismo à etapa de 
planejamento das licitações – art. 18

Portal Nacional de Contratações: 
transparência e compartilhamento 

Licitação com sessões gravadas
em áudio e vídeo

Incorporação de práticas e de 
procedimentos auxiliares antes não 

previstos na Lei no 8.666/1993

Alterações nas hipóteses de dispensa  
e de inexigibilidade

Dever de integridade: obrigação da 
existência do Programa de Integridade 

pelo licitante (grande vulto)

Gestão de riscos          
e controles
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Legalidade

Impessoalidade

Moralidade

Publicidade

Eficiência

Interesse público

Igualdade

Planejamento

Princípios – art. 5º

Transparência

Eficácia

Segregação de funções

Motivação

Vinculação ao edital

Julgamento objetivo

Segurança jurídica

Razoabilidade

Competitividade

Proporcionalidade

Celeridade

Economicidade

Desenvolvimento nacional
sustentável

Probidade administrativa
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Agentes públicos
Agentes que desempenham as “funções essenciais” em licitações e
contratos: preferencialmente, servidores efetivos ou empregados
públicos do quadro permanente;

Agentes públicos com atribuições relacionadas a licitações e contratos
ou que tenham formação compatível ou qualificação atestada por
certificação profissional emitida por escola de governo criada e
mantida pelo Poder Público;

“Agente de contratação” – é quem conduz a licitação (fase interna e
externa). E obrigatoriamente servidor efetivo ou empregado público do
quadro permanente. Em caso de pregão, é designado pregoeiro.
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Autoridade X Agente público – art. 6º
Autoridade: agente público dotado de poder de decisão – inciso VI.

Agente público: indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica
integrante da Administração Pública – inciso V.

 

Agente público
Ser, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos
quadros permanentes da Administração;

Ter atribuições relacionadas a licitações e contratos ou ter formação
compatível;

Não ter vínculos com licitantes ou contratados habituais.

Atendimento ao princípio da segregação de funções.
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Defesa do agente público em juízo – art. 10
Advocacia pública – defesa do agente.

» “esferas administrativa, controladora ou judicial”.

As autoridades competentes e servidores públicos “que tiverem
participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos
em razão de ato praticado com estrita observância de orientação
constante em parecer jurídico”.

A regra vale mesmo quando o agente público já não ocupar o cargo,
emprego ou função na qual praticou o ato questionado – prova da prática
de atos ilícitos dolosos – § 2º.

 

Quem licita no Distrito Federal?
Central de Compras – instituída pela Lei nº 2.340, de 12 de abril de 1999;

Secretaria de Estado de Economia, por intermédio da Subsecretaria
Compras Governamentais (SCG);

Desvinculação da Centralização – todos os órgãos licitam (decretos de
exclusão do regime de centralização das licitações de compras, obras e
serviços de que trata o art. 2º da Lei nº 2.340, de 12 de abril de 1999);

Decreto nº 36.520, de 28 de maio de 2015 – estabelece diretrizes e
normas gerais de licitações, contratos e outros;
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Decreto nº 37.729, de 26 de outubro de 2016 – Programa ComprasDF;

Decreto nº 39.103, de 6 de junho de 2018 – regulamenta, no âmbito do
Distrito Federal, o Sistema de Registro de Preços e dá outras
providências;

Decreto nº 39.453, de 14 de novembro de 2018 – Pesquisa de Preços no
Distrito Federal.

 

Visão sistêmica da contratação pública – Lei no 14.133/2021
TÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
TÍTULO II – DAS LICITAÇÕES

CAPÍTULO I – DO PROCESSO LICITATÓRIO
CAPÍTULO II – DA FASE PREPARATÓRIA
CAPÍTULO III – DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
CAPÍTULO IV – DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES
CAPÍTULO V – DO JULGAMENTO
CAPÍTULO VI – DA HABILITAÇÃO
CAPÍTULO VII – DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO
CAPÍTULO VIII – DA CONTRATAÇÃO DIRETA
CAPÍTULO IX – DAS ALIENAÇÕES
CAPÍTULO X – DOS INSTRUMENTOS AUXILIARES

TÍTULO III – DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
TÍTULO IV – DAS IRREGULARIDADES
TÍTULO V – DISPOSIÇÕES GERAIS
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Do processo licitatório
Objetivos – art. 11;
Documento de Formalização de Demanda;
Elaboração do Plano Anual de Compras;
Publicação de atos praticados durante o processo;
Publicidade;
Normas de participação de pessoas jurídicas;
Participação de Cooperativas;
Definição de quem não pode disputar licitação ou participar de
execução de contrato – art. 14.

 

Quem não pode disputar licitação ou participar                   
de execução de contrato – art. 14
I. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo em

licitações a ele relacionados;
II. Empresa, isoladamente ou em consórcio:

responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto
executivo;
o autor do projeto, se for dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto;
responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar
sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
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III. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação,
impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção
que lhe tenha sido imposta;

IV. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial,
econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou
entidade contratante ou com agente público que desempenhe função
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que
deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar
expressamente do edital de licitação;

 

V. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

VI. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à
divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou
por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação
trabalhista.

 



12 

 

Do processo licitatório
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.

 

O que mudou?
Fase preparatória

A fase de habilitação pode 
anteceder a apresentação de 

propostas e o julgamento 
desde que previsto no edital 
– como era na Lei no 8.666/ 

1993 – § 1º.

Na fase de julgamento, o 
órgão poderá realizar 
análise e avalição de 
proposta, de modo a 

comprovar a aderência com 
as especificações do objeto –

§ 3º.
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Das fases da licitação na nova lei

 

Fase interna ou preparatória
Delimita e determina as condições do ato convocatório antes
de trazê-las ao conhecimento público.
Fase externa ou executória
Inicia-se com a publicação do edital ou com a entrega do
convite e termina com a contratação do fornecimento do bem,
da execução da obra ou da prestação do serviço.

N
a 

Le
i n

o
8.

66
6/

19
93

Fase interna da contratação X Fase preparatória
Os atos devem ter sequência lógica, a partir da existência da necessidade
pública a ser atendida. O procedimento tem início com o planejamento e
prossegue até a assinatura do contrato, em duas fases distintas:
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Lei no 14.133/2021
Fase preparatória – art. 18
I. Descrição da necessidade da contratação;

II. Definição do objeto para o atendimento da necessidade;

III. Definição das condições de execução e pagamento, das garantias
exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;

IV. Orçamento estimado;

V. Elaboração do edital de licitação;

VI. Elaboração de minuta de contrato;

 

VII. Regime de fornecimento de bens;

VIII. Modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de
disputa;

IX. Motivação circunstanciada das condições do edital,

X. Análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação
e a boa execução contratual;

XI. Motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da
licitação.
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Qual é a importância do planejamento?
Fase mais difícil do processo

A dificuldade do planejamento reside no fato de que ele se destina a
definir objeto, fixar critérios técnicos para seleção da melhor proposta.

Planejar não é simples, requer conhecimentos da legislação sobre
licitação e habilidades específicas a respeito do objeto que se quer
contratar.

 

Evitar contratações desorganizadas;

Deixar de apagar incêndios;

Equipe de planejamento (área técnica – jurídica – administrativa);

Antever problemas nas etapas do processo;

E o que formaliza o planejamento?
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Planejamento na Lei nº 14.133/2021
Plano de Contratações Anual.

Fase preparatória – art. 18 diz que deve compatibilizar com o Plano
Anual de Contratações.

Estudo Técnico Preliminar (ETP): o Estudo Técnico Preliminar 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 –
§ 1º – descreve os elementos necessários.

Instrumentos que permitam a centralização dos procedimentos de
aquisição e de contratação de bens e serviços.

 

Catálogo eletrônico de padronização de compras.

Modelos de minutas de editais, termos de referências, contratos.

Audiência pública – antecedência de 8 dias úteis – art. 21.

O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o
contratante e o contratado – art. 22.

Parâmetros de definição do valor estimado – art. 23.

Orçamento com caráter sigiloso – art. 24.

Definição de elementos constantes no edital – art. 25.
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Plano de Anual de Compras e Contratações Públicas (PACC)
Portaria no 500, de 9 de novembro de 2018

Disciplina regras para a
elaboração do Plano Anual
de Compras e Contratações
Públicas. (2019).

O PACC 2019 consiste na
lista consolidada de bens e
serviços que os órgãos e as
entidades do GDF planejam
contratar durante o ano.

 

O PACC 2019 objetiva:
I. possibilitar a divulgação das expectativas de compras para o mercado

fornecedor, contribuindo para a participação das microempresas
e empresas de pequeno porte nas compras públicas do Distrito
Federal, gerando impactos positivos no desenvolvimento local;

II. viabilizar a economia de recursos por meio da redução de processos
e diminuição do preço em razão do potencial de ganho de escala nas
aquisições;

III. ampliar a gestão interna de compras por meio da previsibilidade das
demandas com vistas à eficiência e economicidade nas aquisições;

 



18 

 

IV. aperfeiçoar a comunicação entre as áreas finalísticas e as unidades
responsáveis pela realização das compras;

V. padronizar os bens e serviços comuns;

VI. racionalizar os gastos públicos.

 

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;

II. processamento por meio de sistema de registro de preços, quando
pertinente;

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;
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IV. condições de guarda e armazenamento que não permitam a
deterioração do material;

V. atendimento aos princípios:

a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações
estéticas, técnicas ou de desempenho;

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economi-
camente vantajoso;

c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa
estimada com a prevista no orçamento.

 

Termo de Referência – art. 40, § 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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Art. 6º, XXIII
a) Definição de objetos, quantitativos, prazo de contrato e possibilidade

de prorrogação;

b) Fundamentação da contratação (referenciar ETP);

c) Descrição da contratação – ciclo de vida do objeto;

d) Requisitos de contratação;

e) Modelo de execução do objeto – como será acompanhado e fiscalizado
pelo órgão ou entidade;

 

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 de valor da contratação – preços unitários referenciais;
memórias de cálculo e dos documentos de suporte; parâmetros da
pesquisa;

j) Adequação orçamentária.

 



21 

 

Quais são as necessidades do meu órgão?

 

Sequência de ouro

1. Necessidade – tenho disponível no meu órgão? (SIGMANET/SISGEPAT)

2. Tenho como conseguir por Processo de Transferência de Material (PTM)?

3. É uma necessidade imediata ou perpassa o tempo?

4. Sou partícipe de ata? Adesão por carona?

Lei no 14.133/2021 – art. 40 
– planejamento de compras
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Tipos de necessidades

Necessidade esporádica

Serviços de táxi.

Locação de veículo por diária.

Uber, Cabify.

Necessidade permanente

Frota própria.

Locação de veículo de forma
permanente (mensal – com e sem
motorista).

» Exemplos: impressoras e cartão de identificação funcional.

» O papel multidisciplinar da equipe de planejamento da contratação –
Tecnologia da Informação – IN nº 4/2014 – SLTI.

 

Especificação do objeto (vedações) 

Excessivas

Irrelevantes

Desnecessárias

= LIMITAÇÃO À COMPETITIVIDADE
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Quantitativo
Documentos de oficialização de demanda – área específica.

Área de logística

» Quantidade já existente no órgão;

» Necessidade ampliada a todo órgão/entidade – posição de estoque/
planilha de bens);

» Aquisição? Terceirização? Qual é o mais vantajoso?

 

Indicação de marca
Arts. 40 e 41 da Lei nº 14.133/2021 – Em regra, é vedado!

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;
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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 deter-
minado modelo aptos a servir apenas como referência.

 

Pesquisa de preço – art. 23
Só pode ser feita quando definidos o objeto e o quantitativo.

Preços praticados pelo mercado:

a) mediana do item no banco de preços no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNPC);

b) contratações similares – 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de
preços, observando o índice de atualização de preços;

c) 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 a hora de acesso;
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d) pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante
solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada a 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;

e) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de
regulamento.

 

§ 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando
não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º,
2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os
preços estão em conformidade com os praticados em contratações
semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de
notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um)
ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio
idôneo.
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Pesquisa na área de obras – § 2º
O valor estimado, acrescido do percentual de:

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI);
referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis;
pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de
regulamento;
composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item
correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para
serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi),
para as demais obras e serviços de engenharia.

 

Pesquisa de preços no Distrito Federal
Decreto nº 39.453, de 14 de novembro de 2018
Regulamenta a Lei distrital nº 5.525, de 26 de agosto de 2015, que
estabelece que, em compras e contratações de bens e serviços, qualquer
que seja a modalidade de licitação, o valor a ser pago não seja superior à
média de preços do mercado, no âmbito do Distrito Federal.
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Matriz de risco – art. 22
§ 2º O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos,
especialmente quanto:

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;

à possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente
ou impedir a continuidade da execução contratual;

à contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no
contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado.

 

Atenção!
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 – § 3º.

Nas contratações integradas ou semi-integradas, 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 – § 4º.
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As condições do contrato e da matriz de alocação de riscos serão
consideradas para fins de equilíbrio econômico-financeiro,
renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio
relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:

» às alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas
hipóteses do inciso I do caput do art. 124 da Lei no 14.133/2021;

» ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos
tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do
contrato – art. 103, § 5º.

 

Já sei o que comprar, quanto comprar e o preço 
praticado pelo mercado e também fiz Estudo Técnico 

Preliminar e análise de risco.
Quais são os próximos passos?
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Modalidades de Licitação – art. 28

Concorrência

Modalidades 
de licitações
Lei no 8.666/1993

X
Lei no 14.133/2021

Tomada de Preços

Convite

Concurso

Leilão

Pregão

Menor preço

Critérios de 
julgamento

Melhor técnica ou 
conteúdo artístico

Técnica e preço

Maior lance

Abertura e classificação das 
propostas técnicas, considerando 
a maior pontuação obtida da 
ponderação, segundo os fatores 
objetivos do edital.
Valoração de 70% para proposta 
técnica.

Exclusivo 
para leilão

Classificação por 
menor dispêndio

Rito processual 
Escolhidas em razão do 
valor do contrato ou em 

razão do objeto a ser 
contratado.

Convite

Tomada

Diálogo competitivo

Maior desconto

Maior retorno 
econômico

Abertura e classificação das 
propostas técnicas ou artísticas 
apresentadas pelos licitantes.
Edital deverá definir o prêmio  
ou a remuneração que será 
atribuída aos vencedores.

Celebração de contratos de 
eficiência, considerando maior 
economia para a Administração.
Parâmetros objetivos de 
mensuração da economia gerada.

 

Diálogo competitivo
Restrita a contratações em que a Administração:

I. vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições:

a) inovação tecnológica ou técnica;

b) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade
satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e

c) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com
precisão suficiente pela Administração;
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II. verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as
alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque
para os seguintes aspectos:

a) a solução técnica mais adequada;

b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida;

c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato;

 

Inspirado no diálogo concorrencial da Diretiva 2014/24 da União
Europeia.

Apenas para objetos que envolvam inovação tecnológica e alta
complexidade, nos quais a Administração precisa de colaboração do
mercado para identificar soluções técnicas adequadas e, assim, definir as
especificidades do que irá contratar.

Também poderá ser adotada para as licitações de concessões de serviços
públicos e parcerias público-privadas, conforme previsto nos arts. 179
e 180 da nova Lei de Licitações.

O procedimento consiste basicamente em três fases: fase de abertura
e pré-seleção, fase do diálogo e fase competitiva.
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Formalização da demanda
Contratação direta – qual modalidade? – art. 72

Dispensa
– art. 75 

Inexigibilidade
– art. 74

 

Inexigibilidade – art. 74

Contratação com exclusividade de fornecedor;

Contratação de serviço técnico especializado;

Contratação de profissional do setor artístico;

Credenciamento;

Aquisição ou locação de imóvel em virtude das características e da
localização.

Natureza predominantemente 
intelectual;

Notória especialização.

É utilizado quando a Administração
quer dispor do máximo possível de
profissionais credenciados, deixando
a cargo do usuário do serviço a
escolha.

É utilizado quando a locação
de imóvel cujas características
de instalação e de localização
tornem necessária a sua escolha.
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Contratação 
direta

Inexigibilidade

Serviço técnico 
especializado Natureza 

predominantemente 
intelectual

Profissional do 
setor artístico

Depende de 
comprovação

Atestado de exclusividade;
Contrato de exclusividade;
Declaração de fabricante.

Fornecedor 
exclusivo

Notória especialização

Competição 
impossível

Credenciamento

Não pode serviço de 
publicidade e divulgação.

5 principais hipóteses

Art. 25

Art. 74, I

Art. 74, III

Art. 74, II
Diretamente ou por 
meio de empresário 

exclusivo.

Consagrado pela crítica 
especializada ou pela 

opinião pública.

§ 3º

Considera-se de notória especialização o profissional ou a
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade,
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou
de outros requisitos relacionados com suas atividades,
permita inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do
objeto do contrato.

Art. 74, IV

Aquisição ou 
locação de imóvel

Art. 74, V

Avaliação prévia do bem;
Inexistência de imóveis 
públicos vagos;
Justificativa da 
singularidade do imóvel.

 

Dispensa – art. 75
Novos limites do pequeno valor

para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100 mil reais,
no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção
de veículos automotores;

para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50 mil reais,
no caso de outros serviços e compras em geral.

Vale lembrar que esses valores serão duplicados (R$ 200 mil e R$ 100 mil,
respectivamente), para compras, obras e serviços contratados por
consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como
agências executivas na forma da lei – art. 75, § 2º.
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Mecanismo de aferição de valor
Art. 75.

§ 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.

 

Art. 75, § 3º

Divulgação na internet: prazo mínimo de três dias úteis;

Especificação do objeto pretendido;

Manifestação de interesse da Administração em obter propostas
adicionais de eventuais interessados;

Proposta mais vantajosa.

Art. 75, § 4º

As contratações 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).
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Art. 75

III. para contratação que mantenha todas as condições definidas em
edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se
verificar que naquela licitação:

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas
propostas válidas;

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente
superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os
fixados pelos órgãos oficiais competentes;

 

Art. 75

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;

 



35 

 

Art. 75, § 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.

 

Sistema de Registro de Preços (SRP) – art. 6º, XLV
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.
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Composição do edital – art. 82;

Requisitos para SRP de obras e serviços de engenharia – art. 85;

Fase preparatória com a intenção de registro de preços – 8 dias úteis –
art. 86;

Adesão a Ata SRP – art. 86, do § 3º ao § 5º.

 

Ata de registro de preços – art. 6º, XLVI
Documento vinculativo e obrigacional, com característica de compro-
misso 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.

Órgão ou entidade gerenciadora – art. 6º, XLVII
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.
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Órgão ou entidade participante – art. 6º, XLVIII
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;

Órgão ou entidade não participante – art. 6º, XLIX
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;

 

Sistema de Registro de Preços (SRP)
Hipóteses de ocorrência

Necessidade de contratações frequentes – em razão das características
do objeto;
Conveniência para aquisição com previsão de entregas parceladas;
Contratação de serviços necessários à Administração para o
desempenho de suas atribuições;
Conveniência para contratação destinada a atender mais de um
órgão/entidade ou a programas de governo;
Dificuldade em definir previamente quantitativos a serem contratados
– em razão da natureza do objeto.
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Vantagens
Evolução da atividade de planejamento organizacional;

Possibilidade de maior economia de escala – princípio da economicidade;

Aumento da eficiência administrativa – promoção da redução do
número de licitações e dos custos operacionais, durante o exercício
financeiro;

Otimização dos processos de contratação de bens e serviços pela
Administração;

 

Ocorrência da solicitação de fornecimento somente quando surgir a
necessidade em se adquirir os bens e serviços registrados;

Ausência da obrigatoriedade em se adquirir os bens e serviços
registrados, em suas quantidades parciais ou totais;

Vinculação do particular pelo prazo de validade da ata às quantidades
e aos preços registrados;

Orçamento disponibilizado apenas no momento da contratação;

Celeridade da aquisição, haja vista existirem preços registrados;

Atendimento de demandas imprevisíveis;
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Possibilidade da participação de pequenas e médias empresas em
virtude de a entrega ou o fornecimento do bem ou serviço registrado
ocorrer de forma parcelada;

Redução de volume de estoques e, consequentemente, do custo de
armazenagem bem como de perdas por perecimento ou má
conservação, uma vez que a Administração Pública contrata na medida
de suas necessidades.

 

Novidades da Lei
Possibilidade de adesão – art. 85, § 2º.

Uso de registro de preço para obras – art. 82, § 5º.

Possibilidade de vigência da ata por até um ano e prorrogação por igual
período – art. 84.

Admissão do SRP para hipóteses de contratação direta – art. 82, § 6º.

Critério de julgamento – menor preço ou maior desconto.

Vedação de participação de órgão em mais de uma ata com mesmo
objeto.

 



40 

 

Sistema de Registro de Preços – adesão a ata
Há imposição de limites pela legislação à adesão de órgão         

não participante a uma ata de registro de preços?

 

Lei nº 14.133/2021 Decreto Distrital nº 39.103/2018
Art. 86

[...]

§ 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.

Art. 22

[...]

§ 3º não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos dos itens registrados.

§ 4º não poderá exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado.

§ 5º O órgão gerenciador somente
poderá autorizar adesão à ata após a
primeira aquisição ou contratação
por órgão participante do Registro de
Preços.
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Contrato administrativo

 

Alteração unilateral
O art. 125 determina que, nas alterações unilaterais, o contratado será
obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no
caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os
acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). Isso vale tanto para as
alterações qualitativas (alínea a) quanto para as quantitativas (alínea b).
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Alteração sem aditivo 
Uma situação muito comum durante a execução contratual é a
antecipação das alterações sem prévia formalização de aditivo contratual,
o que acabava por gerar insegurança jurídica. O art. 132 prevê essa
possibilidade, em caso de justificada necessidade, e determina que a
formalização ocorra no máximo em um mês.

 

Alteração bilateral e reequilíbrio econômico-financeiro
Será devido o reequilíbrio em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de
consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal
como pactuado (Matriz de risco).
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Governança das contratações públicas
Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021
Dispõe sobre a governança das contratações públicas no âmbito da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.
Governança das contratações públicas é um conjunto de mecanismos de
liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e
monitorar a atuação da gestão das contratações públicas, visando a
agregar valor ao negócio do órgão ou entidade e contribuir para o alcance de
seus objetivos, com riscos aceitáveis;
O metaprocesso de contratação pública é o rito integrado pelas fases de
planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato, e
que serve como padrão para que os processos específicos de contratação
sejam realizados;

 

Diretrizes da governança nas contratações públicas – art. 5o

I. Promoção do desenvolvimento nacional sustentável, em consonância
com a Estratégia Federal de Desenvolvimento e com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável;

II. Promoção do tratamento diferenciado e simplificado à microempresa
e à empresa de pequeno porte;

III. Promoção de ambiente negocial íntegro e confiável;

IV. Alinhamento das contratações públicas aos planejamentos
estratégicos dos órgãos e entidades, bem como às leis orçamentárias;

V. Fomento à competitividade nos certames, diminuindo a barreira de
entrada a fornecedores em potencial;
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VI. Aprimoramento da interação com o mercado fornecedor, como
forma de se promover a inovação e de se prospectarem soluções
que maximizem a efetividade da contratação;

VII. Desburocratização, incentivo à participação social, uso de
linguagem simples e de tecnologia, bem como as demais diretrizes
do Governo Digital, dispostas no art. 3º da Lei nº 14.129, de 29 de
março de 2021;

VIII. Transparência processual;

IX. Padronização e centralização de procedimentos, sempre que
pertinente.

 

Instrumentos de governança nas contratações públicas – art. 6o

I. Plano Diretor de Logística Sustentável – PLS;

II. Plano de Contratações Anual (alinhado ao planejamento estratégico
do órgão ou entidade e subsidiará a elaboração da proposta
orçamentária);

III. Política de gestão de estoques;

IV. Política de compras compartilhadas;
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V. Gestão por competências;
VI. Política de interação com o mercado;
VII. Gestão de riscos e controle preventivo;
VIII. Diretrizes para a gestão dos contratos; e
IX. Definição de estrutura da área de contratações públicas.

 

Política de gestão de estoques – art. 11

I. Assegurar a minimização de perdas, deterioração e obsolescência,
realizando, sempre que possível, a alienação, a cessão, a
transferência e a destinação final ambientalmente adequada dos
bens móveis classificados como inservíveis;

II. Garantir os níveis de estoque mínimos para que não haja ruptura no
suprimento, adotando-se, sempre que possível, soluções de
suprimento just-in-time;

III. Considerar, quando da elaboração dos estudos técnicos preliminares,
os custos de gestão de estoques como informação gerencial na
definição do modelo de fornecimento mais efetivo.
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Política de compras compartilhadas – art. 12

I. Realizar as contratações de bens e serviços de uso comum,
preferencialmente, de forma compartilhada; e

II. Utilizar as soluções centralizadas disponibilizadas pela Central de
Compras da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital, salvo disposição em
contrário.

 

Diretrizes para a gestão dos contratos – art. 17

I. Avaliar a atuação do contratado com indicadores objetivamente
definidos

II. Introduzir rotina aos processos de pagamentos dos contratos,
incluindo as ordens cronológicas de pagamento, juntamente com sua
memória de cálculo, relatório circunstanciado, proposições de glosa
e ordem bancária;

III. Estabelecer diretrizes para a nomeação de gestores e fiscais de
contrato, com base no perfil de competências;

IV. Modelar o processo sancionatório;
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V. Prever a implantação de programas de integridade pelo contratado,
de acordo com a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, na hipótese
de objetos de grande vulto;

VI. Constituir, base de dados de lições aprendidas durante a execução
contratual, como forma de aprimoramento das atividades da
Administração.

 

Definição de estrutura da área de contratações – art. 18

Proceder avaliação quantitativa e qualitativa do pessoal, de forma
a delimitar as necessidades de recursos materiais e humanos;

Estabelecer em normativos internos:

» competências, atribuições e responsabilidades dos dirigentes e agentes
que atuam no processo de contratações;

» política de delegação de competência para autorização de contratações,
se pertinente;

Zelar pela devida segregação de funções, vedada a designação do mesmo
agente público para atuação simultânea nas funções mais suscetíveis
a riscos;
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Proceder a ajustes ou a adequações em suas estruturas, considerando
a centralização de compras pelas unidades competentes, com o objetivo
de realizar contratações em grande escala;

Observar as diferenças conceituais entre controle interno, a cargo
dos gestores responsáveis pelos processos que recebem o controle,
e auditoria interna, de forma a não atribuir atividades de cogestão
à unidade de auditoria interna.

 

Parecer da PGDF
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PNCP
https://pncp.gov.br/e Licitações

 

http://egov.df.gov.br

 

 


