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• . Até o decurso do prazo
de que trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou contratar
diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as
leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá
ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou
instrumento de contratação direta, vedada a aplicação
combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

• Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a
Administração optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o
contrato respectivo será regido pelas regras nelas
previstas durante toda a sua vigência.
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• . Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na
data de publicação desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto
de 2011, após decorridos 2 (dois) anos da publicação oficial desta
Lei.

• Art. 194 . Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 1º de abril de 2021; 200o da Independência e 
133o da República.
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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 para o processo licitatório, devendo 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.

 

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. (DECRETO Nº 10.947, DE 25 DE JANEIRO DE 2022) (UNIÃO)

(DECRETO Nº 35.592, DE 02 DE JULHO 2014 ) (GDF)

O plano de contratações anual de que trata o 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.

 



 

No processo licitatório, observar-se-á destacadamente:

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;

 

 



 

LINHAS DE  DEFESA

1ª LINHA

SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS

AGENTES DE LICITAÇÃO

AUTORIDADES DE GOVERNANÇA

2ª LINHA

UNIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO

UNIDADES DE CONTROLE INTERNO

3ª LINHA

TRIBUNAIS DE CONTAS

ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

LINHAS DE  DEFESA

1ª LINHA

2ª LINHA

3ª LINHA

 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA A –– EVENTO

PRESENCIAL OU ELETRÔNICA

DIVULGAÇÃO: MÍNIMO OITO DIAS ÚTEIS DE O: MÍNIMO OITO DIA
ANTECEDÊNCIA

DISPONIBILIZAÇÃO PRÉVIA DAS INFORMAÇÕES

MANIFESTAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS

CONSULTA PÚBLICA A –– COLHE LTA PÚBLICAA 
SUGESTÕES

MANIFESTAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS

DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

SUGESTÕES NO PRAZO FIXADO

 



 

DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
Algumas Definições 

Relevantes 
Art. 6º

 

• Administração Pública: administração direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive as entidades 
com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder 
público e as fundações por ele instituídas ou mantidas;

• Administração: órgão ou entidade por meio do qual a Administração 
Pública atua;

ta da União dos• Administração Pública: admin
Estados, do Distrito Federal e
com personalidade jurídica de
público e as fundações por ele

• Administração: órgão ou entid
Pública atua;

 



 

• compra: aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só
vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de
entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento;

• serviço: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter
determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da
Administração;

• obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das
profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio
ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que,
agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou
acarreta alteração substancial das características originais de bem
imóvel;

de uma sóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
prazo de

 

• bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais de mercado;

• bens e serviços especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade
ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso XIII
do caput deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante;

• serviços e fornecimentos contínuos: serviços contratados e compras
realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade
administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou
prolongadas;
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• serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de
obra: aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros
requisitos, que:

• a) os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do
contratante para a prestação dos serviços;

• b) o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de
uma contratação para execução simultânea de outros contratos;

• c) o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição,
controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos;

• serviços não contínuos ou contratados por escopo: aqueles que
impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço
específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado,
desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do
objeto;
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• serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de
interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são
estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de
arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que
compreendem:

• a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por
objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e
imóveis, com preservação das características originais dos bens;

• b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea “a”
deste inciso;
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DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
O PORTAL NACIONAL 

DE COMPRAS

 

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.

§ 1º O PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de 
Contratações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo 
Presidente da República

PNCP), 

 



 

§ 2º O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das 
contratações:
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.
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• § 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:

e acesso à

 



 

DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
DO CATÁLOGO 

ELETRÔNICO DE 
PADRONIZAÇÃO DE 

COMPRAS SERVIÇOS E 
OBRAS

 

PPORTARIA SEGES/ME Nº 938, DE 2 DE 
FFEVEREIRO DE 2022

Institui o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e 
obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 
fundacional, em atendimento ao disposto no inciso II do art. 19 da Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021.
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PPORTARIA SEGES/ME Nº 938, DE 2 DE 
FFEVEREIRO DE 2022

O catálogo eletrônico de padronização constitui ferramenta informatizada,
disponibilizada e gerenciada pela Secretaria de Gestão da Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia, com indicação de preços, destinado a permitir a padronização
de itens a serem contratados pela Administração e que estarão disponíveis
para a licitação ou para contratação direta.
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PPORTARIA SEGES/ME Nº 938, DE 2 DE 
FFEVEREIRO DE 2022

Os órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital ou
municipal, direta ou indireta, quando executarem recursos da União
decorrentes de transferências voluntárias, deverão observar as regras
desta Portaria.
É admitida a adoção do catálogo de que trata o caput do art. 1º por todos
os entes federativos, conforme dispõe o inciso II do art. 19 da Lei nº
14.133, de 2021.

 



 

PPORTARIA SEGES/ME Nº 938, DE 2 DE 
FFEVEREIRO DE 2022

Os itens padronizados serão divulgados no Portal de Compras do Governo
Federal e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

 

DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
DO NOVO 

REGRAMENTO

 



 

Sem prejuízo do disposto no art. 174 da Lei, os entes federativos poderão 
instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização 
das respectivas contratações.
§ 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.

tes federativos poderãoSem prejuízo do 
instituir sítio elet
das respectivas c
§ 1º Desde que m
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• 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.
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§ 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 comprovar sua aderência às especificações
definidas no termo de referência ou no projeto básico.
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• § 4º Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a 
Administração poderá determinar, como condição de validade e 
eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico.

• § 5º Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que 
refere o § 2º deste artigo, a sessão pública de apresentação de 
propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será 
juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento.
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• § 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.

ção de:
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• 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:

• I - instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a
centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e
serviços;

• II - criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e
obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por
todos os entes federativos;
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• III - instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, 
inclusive com recursos de imagem e vídeo;

• 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;

• V - promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados 
que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais 
de obras e serviços de engenharia.
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• § 1º O catálogo referido no inciso II do caput deste artigo poderá ser 
utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor 
preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e os 
procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as 
especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em 
regulamento.

• § 2º A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que 
trata o inciso II do caput ou dos modelos de minutas de que trata o 
inciso IV do caput deste artigo deverá ser justificada por escrito e 
anexada ao respectivo processo licitatório.
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• § 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, 
sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente 
adotada a Modelagem da Informação da Construção (Building
Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos integrados 
similares ou mais avançados que venham a substituí-la.

 

• 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.

• § 2º A partir de 180 (cento e oitenta) dias contados da promulgação 
desta Lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser 
efetivadas com a edição, pela autoridade competente, do regulamento 
a que se refere o § 1º deste artigo.

ento

 

• Art. 21. A Administração poderá convocar, com antecedência mínima 
de 8 (oito) dias úteis, audiência pública, presencial ou a distância, na 
forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com 
disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo 
técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com 
possibilidade de manifestação de todos os interessados.

• Parágrafo único. A Administração também poderá submeter a licitação 
a prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus 
elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões 
no prazo fixado.

estões

 



 

• 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.to.

 

• § 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;
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• 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;

• V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 
regulamento.
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• § 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito
Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor
previamente estimado da contratação, a que se refere o caput deste
artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas
de custos adotados pelo respectivo ente federativo.

• § 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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DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
DAS  FASES

 



 

 

 



 

• II - concorrência;
• III - concurso;
• IV - leilão;
• V - diálogo competitivo.

• § 2º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a 
combinação daquelas referidas no caput deste artigo.

 

• 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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A modalidade define o RITO (procedimento) da licitação;

 

DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
DOS NOVOS 

PROCEDIMENTOS  
AUXILIARES

 



 

• 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.
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• Art. 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações
regidas por esta Lei:

• § 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.

es das
guirá o

 



 

CREDENCIAMENTO

EXEMPLOS DE 
CREDENCIAMENTOS:

 

PRÉ-QUALIFICAÇÃO

OBJETO (BENS E  SERVIÇOS)

PROCEDIMENTO AUXILIAR

PERMANENTEMENTE

BENS E SERVIÇOS

DEZ DIAS ÚTEIS 

RESTRITA 

 



 

REGISTRO CADASTRAL

Características  
gerais

•

Registro da 
avaliação de  
desempenho 

 

DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
O SISTEMA DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS

 



 

O planejamento de compras deverá considerar o
processamento por meio de sistema de registro de preços,
quando pertinente;

O pla
proces
quand

 

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;

e a aquisição e locação de bens p

 



 

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;

g p ç
com característica de compr
qual são registrados o obje
órgãos participantes e as
conforme as disposições con
ou instrumento de contr
apresentadas;

 

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;
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;
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;

órgão ou ent
Administração

gg
P

contratação para
preços;
órgão ou entid
Administração

gg

iniciais da licitaç
çç

registro de preço

 



 

ÓRGÃOS/ENTIDADES DO 
SRP

 

REQUISITOS DA “CARONA”

 



 

LIMITES NÃO TEM LIMITE TOTAL

 

DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
DO PLANEJAMENTO

 



 

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 da Lei 14.133/2021,
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:

pelo
ões
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O planejamento de compras deverá considerar a expectativa
de consumo anual.
O planejamento
de consumo anua

 



 

O planejamento de compras deverá considerar o
atendimento aos princípios da:
a) da padronização, considerada a compatibilidade de 
especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;
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.

atendi
a) da p
especi
b) do p
econo
c) da r
despe

 

O processo de padronização deverá conter:
I - parecer técnico sobre o produto, considerados
especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de
contratações anteriores, custo e condições de manutenção e
garantia;
II - despacho motivado da autoridade superior, com a adoção
do padrão;
III - síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão
definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial.
tipo de solução.

 



 

§ 1º É permitida a padronização com base em processo de
outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior
ao do órgão adquirente, devendo o ato que decidir pela
adesão a outra padronização ser devidamente motivado,
com indicação da necessidade da Administração e dos riscos
decorrentes dessa decisão, e divulgado em sítio eletrônico
oficial.
§ 2º As contratações de soluções baseadas em software de
uso disseminado serão disciplinadas em regulamento que
defina processo de gestão estratégica das contratações desse

g
ao do órgã
adesão a o
com indicaç
decorrentes
oficial.
§ 2º As con
uso dissemi
defina proce

 

FASE PREPARATÓRIA ART. 18

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
DA CONTRATAÇÃO

ESTUDO TÉCNICO 
PRELIMINAR

DEFINIÇÃO DO OBJETO

TERMO DE REFERÊNCIA

ANTEPROJETO

PROJ. BÁSICO E EXECUTIVOREGRAS DE EXECUÇÃO E 
PAGAMENTO

ORÇAMENTO ESTIMADO MOTIVAÇÃO: MOMENTO DA DIVULGAÇÃO

REGIME DE FORNECIMENTO

REGRAS DA LICITAÇÃO

TO MODALIDADE

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

MODO DE DISPUTAANÁLISE DE RISCOS

 



 

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;

No caso de licitaç
Administração po
I - indicar uma ou
formalmente just
a) em decorrênci
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;

os pela 
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Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir
o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações no âmbito
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

º de
tuir
bito

DECRETO Nº 10.947, DE 25 DE JANEIRO DE 2022

 

 



 

Quando houver a possibilidade de
compra ou de locação de bens, o
estudo técnico preliminar deverá
considerar os custos e os
benefícios de cada opção, com
indicação da alternativa mais
vantajosa.

 

 



 

 

 



 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 58, DE 8 DE AGOSTO DE 2022
Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para
a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o
Sistema ETP digital.

Sistema ETP Digital: ferramenta informatizada integrante da plataforma do Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais - Siasg, disponibilizada pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, para elaboração dos ETP pelos
órgãos e entidades
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DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
DA PESQUISA DE 

PREÇOS

 



 

O planejamento de compras deverá considerar as condições de aquisição e 
pagamento semelhantes às do setor privado;

 

Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as
condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega,
instalação e montagem do bem ou execução do serviço, quantidade contratada,
formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos,
quando for o caso, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execução do objeto.
quando for o caso,
peppp culiaridades do local

 



 

Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a
moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei 14.133/2021;

 

AQUISIÇÃO DE BENS OU CONTRATAÇÃO DE  
SERVIÇOS EM GERAL OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Menor preço Forma COMBINADA ou 
não

NA ORDEM / Deve somar BDI e Encargos Sociais

 



 

IN STRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

• preço estimado: valor obtido a partir de método matemático aplicado em 
série de preços coletados, devendo desconsiderar, na sua formação, os 
valores inexequíveis, os inconsistentes e os excessivamente elevados; e

• sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor 
expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 
1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de 
serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por 
tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral.

 

• A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no 
mínimo:

• I - descrição do objeto a ser contratado;
• II - identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for o 

caso, da equipe de planejamento;
• III - caracterização das fontes consultadas;
• IV - série de preços coletados;

 



 

• A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no 
mínimo:

• V - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado;
• VI - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a 

desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente 
elevados, se aplicável;

• VII - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão 
suporte; e

• VIII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de 
que dispõe o inciso IV do art. 5º.

 

PREÇO MANIFESTADAMENTE 
INEXEQUÍVEL

OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

INFERIOR A 75% DO VALOR 
ORÇADO

DEMAIS CASOS LEI NÃO DEFINE UM CRITÉRIO

 



 

SOBREPREÇO
SUPERFATURAMENTO

 

DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
DA ALOCAÇÃO DE 

RISCOS

 



 

O contrato poderá identificar os riscos contratuais
previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de
riscos, alocando-os entre contratante e contratado,
mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo
setor público ou pelo setor privado ou daqueles a
serem compartilhados.
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A alocação de riscos em compatibilidade com as
obrigações e os encargos atribuídos às partes no
contrato, a natureza do risco, o beneficiário das
prestações a que se vincula e a capacidade de cada
setor para melhor gerenciá-lo.
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A alocação dos riscos contratuais será quantificada para
fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor
estimado da contratação.
A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato em relação a
eventos supervenientes e deverá ser observada na
solução de eventuais pleitos das partes.

A
f
e
A
e
e
s

 

Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz
de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio
econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos
de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos
assumidos.
exceto no que se refere:
I - às alterações unilaterais determinadas pela
Administração, nas hipóteses do inciso I do caput do art.
124 da Lei;
II - ao aumento ou à redução, por legislação superveniente,
dos tributos diretamente pagos pelo contratado em
decorrência do contrato.
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DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
DO TR

 

 



 

 

 



 

 

• 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;
• III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a 

redução do consumo de energia e de recursos naturais;
• IV - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
• V - proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da 

avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;
• VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

normas relatatataaatatatttttttttttttttattttattttattiviiiiiiiiiiiiii as 

 



 

Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes:
I - empreitada por preço unitário;
II - empreitada por preço global;
III - empreitada integral;
IV - contratação por tarefa;
V - contratação integrada;
VI - contratação semi-integrada;
VII - fornecimento e prestação de serviço associado.

 

 



 

Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser
considerados:
I - a responsabilidade técnica;
II - o custo para a Administração de vários contratos
frente às vantagens da redução de custos, com divisão
do objeto em itens;
III - o dever de buscar a ampliação da competição e de
evitar a concentração de mercado.
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Na licitação de serviços de manutenção e assistência
técnica, o edital deverá definir o local de realização dos
serviços, admitida a exigência de deslocamento de
técnico ao local da repartição ou a exigência de que o
contratado tenha unidade de prestação de serviços em
distância compatível com as necessidades da
Administração.
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Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais
acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam
área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à Administração
ou a seus agentes, na contratação do serviço terceirizado:
I - indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou
indiretamente o objeto contratado;
II - fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
contratado;
III - estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa
prestadora de serviço terceirizado;
IV - definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários
pagos;
V - demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a
execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação;
VI - prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da
Administração na gestão interna do contratado.
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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.

 



 

A Administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de 
uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que 
essa contratação não implique perda de economia de escala, quando:

I - o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e 
simultânea por mais de um contratado; e
II - a múltipla execução for conveniente para atender à Administração.

Na hipótese prevista no caput deste artigo, a Administração deverá manter 
o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente 
a cada um dos contratados.

 

 



 

 

DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
DAS CONTRATAÇÕES 
DE GRANDE VULTO

 



 

 

 



 

PARECER JURÍDICO

QUANDO E O QUE É ?

FINAL DA FASE PREPARATÓRIA

CONTROLE PRÉVIO DE 
LEGALIDADE

ANÁLISE JURÍDICA

APLICA-SE, NO QUE COUBER A:

CONTRATAÇÕES DIRETAS

ACORDOS, TERMOS DE 
COOPERAÇÃO, CONVÊNIOS E AFINS

ADESÕES E ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS

TERMOS ADITIVOS

PODE DISPENSAR PARECER

ATO DA AUTORIDADE JURÍDICA 
MÁXIMA

BAIXO VALOR, BAIXA 
COMPLEXIDADE, PADRONIZAÇÃO, 

ETC.

 

DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
DOS AGENTES DAS 

CONTRATAÇÕES

 



 

1) AGENTE DE CONTRATAÇÃO:

2) COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO:

 

 



 

AGENTE DE 
CONTRATAÇÃO

AUXILIADO POR EQUIPE 
DE APOIO

CONCORRENCIA E 
LEILÃO

AUXILIADO POR EQUIPE 
DE APOIO PREGÃOPREGOEIRO

LEILOEIRO 
OFICIAL

LEILÃO

COMISSÃO DE 
CONTRATAÇÃO

OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA ESPECIAIS 

E BENS E SERVIÇOS 
ESPECIAIS

BANCA TÉCNICA E PREÇO, 
MELHOR TÉCNICA OU 
CONTEÚDO ARTISTICO

COMISSÃO DIÁLOGO COMPETITIVO

 

 



 

DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
DO PROCEDIMENTO

 

 



 

 

 



 

 

CARACTERÍSTICAS COMUNS – MELHOR TÉCNICA E TÉCNICA E PREÇO
Avaliação da  

proposta técnica
Avaliação da capacitação e da experiência 

Nota atribuída por banca 
Nota sobre o desempenho 

Banca

Capacidade  
técnico-

profissional

 



 

PREGÃO

OBRIGATÓRIO PARA

BENS E SERVIÇOS COMUNS

OBJETOS QUE POSSAM SER DEFINIDOS OBJETIVAMENTE

APLICÁVEL TAMBÉM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA – TAMBÉM ADMITEM A 
CONCORRÊNCIA

NÃO SE APLICA

BENS E SERVIÇOS ESPECIAIS

OBRAS

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA 
PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL

LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS

ALIENAÇÕES

 

CONCORRÊNCIA

BENS E SERVIÇOS 
ESPECIAIS

AQUELES QUE NÃO SÃO COMUNS

ALTA HETEROGENEIDADE OU COMPLEXIDADE

NÃO HÁ COMO DESCREVÊ-LOS OBJETIVAMENTE

OBRAS

PRIVATIVAS DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO

INOVA O ESPAÇO FÍSICO DA NATUREZA

OU ACARRETA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO IMÓVEL

SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

COMUNS

OBJETIVAMENTE

TAMBÉM ADMITE 
PREGÃO

ESPECIAIS NÃO DESCREVE 
OBJETIVAMENTE

 



 

CONCURSO

SERVE PARA ESCOLHA DE TRABALHO

TÉCNICO

CIENTÍFICO

ARTÍSTICO

PAGAMENTO

PRÊMIO

REMUNERAÇÃO

CRITÉRIO DE JULGAMENTO MELHOR TÉCNICA

PROCEDIMENTO ESPECIAL L –– REGRAS NTO ESPECI
EDITAL

DIVULGAÇÃO MÍNIMO 35 DIAS ÚTEIS

 

O O LEILÃO

LEILOEIRO OFICIAL

CREDENCIAMENTO

LICITAÇÃO

PREGÃO

MAIOR DESCONTO SOBRE OR DESCONTO SO
A COMISSÃOSERVIDOR DESIGNADO

11) No LEILÃO, não há cadastro prévio, Não tem fase de habilitação e será homologado após a fase 

de lances;

2) Para ALIENAÇÃO de bens móveis e imóveis;

3) Julgado pelo maior lance;

4) O rito exige procedimento especial.

 



 

 

DIÁLOGO COMPETITIVO

CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA OU TÉCNICA

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR AS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR AS 
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS, EXCETO SE  DISPONÍVEIS, EDISPONÍVEIS, E

ADAPTADAS

IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIR AS MPOSSIBILIDADE DE DEFINIR A
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PECIFICAÇÕES TÉCNICPECIFICAÇÕES TÉCNIC

ADEQUADAMENTE

VERIFICAR A NECESSIDADE DE VERIFICAR A NECESSIDADE DE
IDENTIFICAR AS ALTERNATIVAS, ICAR AS ALTERNICAR AS ALTERN

DEFININDO

A SOLUÇÃO TÉCNICA MAIS ADEQUADA

OS REQUISITOS TÉCNICOS PARA S REQUISITOS TÉCNICOS PARA
CONCRETIZAR A SOLUÇÃO

A ESTRUTURA JURÍDICA E FINANCEIRA DO A JURÍDICA E FI
CONTRATO

 



 

DIÁLOGO COMPETITIVO

CONCEITO

Modalidade de licitação

desenvolver uma ou mais alternativas

apresentar proposta final

ETAPAS

Divulgação do edital de pré-seleção:
•

Pré-seleção dos licitantes:
•
Diálogo entre os licitantes e a administração 

Divulgação do edital da fase competitiva:
•
•
•

Apresentação das propostas finais

 

Hipóteses de  
utilização •

•

•

•
•
•

Comissão de  
contratação

 



 

 

RESUMO DAS  
MODALIDADES

Concorrência

Pregão

Concurso

Leilão

Diálogo  
competitivo

 



 

DIVULGAÇÃO DO 
EDITAL

OBRIGATÓRIA IINTEIRO TEOR PNCP – PORTAL NACIONAL 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA

FACULTATIVA

INTEIRO TEOR SÍTIO ELETRÔNICO DA 
ENTIDADE

DIVULGAÇÃO DIRETA AOS 
INTERESSADOS

OUTROS DOCUMENTOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO

PNCP - OBRIGATÓRIA

SÍTIO DO ENTE -
FACULTATIVA

 

MODALIDADE PRAZO para apresentação das propostas

Pregão

Leilão

Concurso

Concorrência

Diálogo competitivo
•
•

 



 

 

 



 

GARANTIA DE PROPOSTA

DOS LICITANTES

PRÉ-HABILITAÇÃO

GARANTIA CONTRATUAL

DO CONTRATADO

REGRAS PRÓPRIAS –
ARTS 96 A 102

 

 



 

 

NEGOCIAÇÃO

APÓS O RESULTADO DO JULGAMENTO

COM O PRIMEIRO COLOCADO

 



 

HABILITAÇÃO

JURÍDICA

TÉCNICA

 

ATOS DA AUTORIDADE 
SUPERIOR

DETERMINAR O RETORNO DOS 
AUTOS

REVOGAR

 



 

Revogação Anulação

 

LICITAÇÃO  
FRACASSADA E  

DESERTA

Conceito
Deserta

Fracassada

Dispensa de licitação

Condições

Licitação  deserta

OU

Licitação  fracassada

DESERTA

Dispensa de licitação

 



 

DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
DOS 

PROCEDIMENTOS
DISPENSA E INEX

 

CONTRATAÇÃO 
DIRETA

INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade Dispensável Dispensada

Conceito Inviabilidade autoriza determina 

Rol Exemplificativo Taxativo Taxativo
Natureza Discricionária Vinculada

Objeto

 



 

FORMALIDADES DA CONTRATAÇÃO DIRETA

DOCUMENTO DE 
FORMALIZAÇÃO DE 

DEMANDA

 

DISPENSA POR BAIXO VALOR

 



 

DISPENSA POR SITUAÇÕES GRAVES

 

TAMBÉM É SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA PARA FINS DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO

 



 

DISPENSA PARA 
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO OU 

ENTIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO

DIREITO PÚBLICO INTERNO

 

 



 

 

RESPONSABILIDADE POR DANO DECORRENTE DE 
CONTRATAÇÃO DIRETA

OCORRIDA COM

CONTRATAÇÃO INDEVIDA

 



 

Características

Quando

Exclusividade

Serviços  
técnicos

Inexigibilidade

Artista

Credenciamento

Aquisição ou locação  de 
imóvel

(i) permanente e contínua;

(ii) nacional ou para estado específico;
(iii) não pode ser para evento ou local específico

 

FORNECEDOR EXCLUSIVO
EXCLUSIVIDADE DEMONSTRADA POR

AQUISIÇÕES / SERVÇOS

 



 

INEXIGIBILIDADE: 
SERVIÇOS TÉCNICOS

 

ARTISTA

OBS. CREDENCIAMENTO:

 



 

SERVIÇOS 
TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS 
DE NATUREZA 

PRESD. 
INTELECTUAL

NOTÓRIA 
ESPECIALIZAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

 

LICITAÇÃO DISPENSÁVEL

 



 

LICITAÇÃO DISPENSÁVEL

CONCEITO

alguns

EM FUNÇÃO DO  
VALOR

•

•

 

Licitação deserta e  
fracassada

dispensável 
•

• deserta
• fracassada 

Emergência ou  
calamidade  pública

Comprometimento  da 
segurança  nacional

 



 

Situações graves

Intervenção

Em função do  objeto

•

Aquisição restauração

 

•
•

medicamentos 
doenças raras 

EM FUNÇÃO DA  
PESSOA

 



 

INEXIGIBILIDADE: 
IMÓVEL

NA ANTIGA LEI, ERA CONSIDERADO  "DISPENSA"

JUSTIFICATIVAS QUE DEMONSTREM A SINGULARIDADE DO IMÓVEL A SER COMPRADO OU LOCADO PELA 
ADMINISTRAÇÃO E QUE EVIDENCIEM VANTAGEM PARA ELA

 

 



 

 

 



 

LICITAÇÃO DISPENSADA 
PARA ALIENAÇÃO DE BENS 

IMÓVEIS

DAÇÃO  EM PAGAMENTO

DOAÇÃO, PARA ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO

VENDA, A OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO

PERMUTA

PROGRAMA HABITACIONAL OU 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

IMÓVEIS

 

LICITAÇÃO DISPENSADA 
PARA ALIENAÇÃO DE BENS 

IMÓVEIS

DOAÇÃO PARA FINS E USO DE INTERESSE 
SOCIAL

PERMUTA, ENTRE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO

VENDA DE AÇÕES

VENDA DE TÍTULOS

VENDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SEM 
PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO, P/ OUTROS ÓRGÃOS 

OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

 



 

DISPENSÁVEL PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

USO DAS FFAA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DAS FORÇAS  
ARMADAS – FFAA

PADRONIZAÇÃO

ESTRUTURA DE APOIO LOGÍSTICO

COMANDANTE DA FORÇA  
MILITAR

 

DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO

 



 

CONTRATO 
(FORMALISMO)

 

 



 

 

lex inter partes

pacta sunt servanda

 



 

Consensual: consubstancia um acordo de vontades, e não um ato
unilateral e impositivo da Administração;

Formal: expressa-se por escrito e com requisitos especiais;

Oneroso: remuneração na forma convencionada;

Comutativo: estabelece compensações recíprocas e equivalentes para as
partes;

Intuitu personae: deve ser executado pelo próprio contratado, vedada, em
princípio, a sua substituição por outrem ou a transferência do ajuste.

Contratos administrativos (art. 89)

 

Contratos administrativos (art. 89)

 



 

 

CLÁUSULAS 
EXORBITANTES

 



 

A duração dos contratos regidos por esta Lei será a prevista
em edital, e deverão ser observadas, no momento da
contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de
créditos orçamentários, bem como a previsão no plano
plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Dos Prazos dos Contratos administrativos

A duração dos contratos reg
em edital, e deverão ser
contratação e a cada exercíci
créditos orçamentários, be
plurianual, quando ultrapassa

 

A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5
(cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos,
observadas as seguintes diretrizes:
I - a autoridade competente do órgão ou entidade contratante
deverá atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão
da contratação plurianual;
II - a Administração deverá atestar, no início da contratação e de
cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à
contratação e a vantagem em sua manutenção;
III - a Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus,
quando não dispuser de créditos orçamentários para sua
continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe
oferece vantagem.

Dos Prazos dos Contratos administrativos

I - a autoridade
deverá atestar a
da contratação pl
II - a Administraç
cada exercício, a
contratação e a va
III - a Administraç
quando não d
continuidade ou
oferece vantagem

 



 

Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão
ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência
máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a
autoridade competente ateste que as condições e os preços
permanecem vantajosos para a Administração, permitida a
negociação com o contratado ou a extinção contratual sem
ônus para qualquer das partes.

Dos Prazos dos Contratos administrativos

máxima decenal,
autoridade comp
permanecem van
negociação com
ônus para qualqu

 

A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até
10 (dez) anos nas hipóteses previstas nas alíneas “f” e “g” do
inciso IV e nos incisos V, VI, XII e XVI do caput do art. 75 desta
Lei.

Dos Prazos dos Contratos administrativos

A Administração poderá celeb
10 (dez) anos nas hipóteses pr
inciso IV e nos incisos V, VI, XII
Lei.

 



 

A Administração poderá estabelecer a vigência por prazo
indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço
público oferecido em regime de monopólio, desde que
comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de
créditos orçamentários vinculados à contratação.

Dos Prazos dos Contratos administrativos

abelecer a vigência por prazo
em que seja usuária de serviço
e de monopólio, desde que
io financeiro, a existência de
dos à contratação.

 

Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência 
que gere economia para a Administração, os prazos serão de:
I - até 10 (dez) anos, nos contratos sem investimento;
II - até 35 (trinta e cinco) anos, nos contratos com 
investimento, assim considerados aqueles que impliquem a 
elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas 
exclusivamente a expensas do contratado, que serão 
revertidas ao patrimônio da Administração Pública ao término 
do contrato.

Dos Prazos dos Contratos administrativos

Na contratação que g
que gere economia p
I - até 10 (dez) anos, 
II - até 35 (trinta e cin
iniiiiiiiiiiiiiiiii vestimento, assim c
elaboração de benfei
exclusivamente a exp
revertidas ao patrimô
do contrato.

Dos Prazos dos C

 



 

Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, 
o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando 
seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.
Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa do 
contratado:
I - o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as 
respectivas sanções administrativas;
II - a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, 
nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a 
continuidade da execução contratual.

Dos Prazos dos Contratos administrativos

seu objeto não fo
Parágrafo único. Q
contratado:
I - o contratado se
respectivas sançõ
II - a Administraçã
nesse caso, adota
continuidade da e

 

Os prazos contratuais previstos nesta Lei não excluem nem
revogam os prazos contratuais previstos em lei especial.

O contrato firmado sob o regime de fornecimento e
prestação de serviço associado terá sua vigência máxima
definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial
ou à entrega da obra com o prazo relativo ao serviço de
operação e manutenção, este limitado a 5 (cinco) anos
contados da data de recebimento do objeto inicial,
autorizada a prorrogação na forma do art. 107 da Lei.
O contrato que previr a operação continuada de sistemas

estruturantes de tecnologia da informação poderá ter
vigência máxima de 15 (quinze) anos.

Dos Prazos dos Contratos administrativos

revogam os prazo
O contrato fir

prestação de s
definida pela so
ou à entrega d
operação e ma
contados da
autorizada a pro
O contrato que

estruturantes d
vigência máxima

 



 

 

 



 

 

 



 

 

TEORIA DA 
IMPREVISÃO

EVENTOS DA NATUREZA OU ATOS DE TERCEIROS
IMPREVISÍVEL 

ATOS GERAIS DO ESTADO 

INDIRETA/REFLEXA

ATINGEM O 
CONTRATO DE  FORMA DIRETA E ESPECÍFICA

OCORRÊNCIAS PREEXISTENTES

 



 

Instituto Revisão Reajuste Repactuação

Documentação 
necessária para 

concessão

Incidência 
cumulativa

Sinopse – equilíbrio dos contratos

 

Instituto Revisão Reajuste Repactuação

Periodicidade

forma de 
apuração

 



 

 

EEXTINÇÃO DO CONTRATO PELA ADMINISTRAÇÃO

EXTINÇÃO DO CONTRATO

TTTTTTTTRRAATTAATTTTTOOO PPEELLAA AADDMMIINNIIIIII
NÃO CUMPRIMENTO

DESATENDIMENTO 

ALTERAÇÃO SOCIAL 

FALÊNCIA

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

ATRASO IMPOSSIBILIDADE LICENÇA AMBIENTAL 

INTERESSE PÚBLICO

RESERVA DE CARGOS

 



 

CCONTRATADO –– DDIREITO À EXTINÇÃO DO 
CCONTRATO - ART.137

 

FORMAS DE 
EXTINÇÃO

ATO UNILATERAL DA 
ADMINISTRAÇÃO

POR ESCRITO

NÃO PODE SE DECORRER DE CONDUTA DA  
ADMINISTRAÇÃO

CONSENSUAL
(POR ACORDO ENTRE AS PARTES)

CONCILIAÇÃO

MEDIAÇÃO

COMITÊ DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

DETERMINAÇÃO
POR DECISÃO  ARBITRAL

POR DECISÃO  JUDICIAL
EM DECORRÊNCIA DE CLÁUSULA  

COMPROMISSÓRIA OU 
COMPROMISSO ARBITRAL

 



 

INDENIZAÇÃO NO  
CASO DE  

NULIDADE

PELO QUÊ?

PELO QUE ELE HOUVER EXECUTADO ATÉ A DATA 
EM QUE FOR  DECLARADA

PREJUÍZOS REGULARMENTE COMPROVADOS

NÃO OCORRERÁ SE O CONTRATADO DEU CAUSA À NULIDADE

SERÁ PROMOVIDA A RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA À NULIDADE

 

DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
DA EXECUÇÃO DOS 

CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS

 



 

Fiscalização do contrato (art. 117)

 

 



 

SANSÕES

MULTA DE MORA

NÃO

 

COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA

EXECUTIVO

MINISTRO DE ESTADO E 
SECRETÁRIOS  ESTADUAIS 

OU MUNICÍPIOS 

AUTORIDADE MÁXIMA: 
AUTARQUIAS  E 

FUNDAÇÕES 

DEMAIS EQUIVALENTES

COMPETÊNC
EXCLUSIVA

 



 

 

AS Competências na Execução 

 



 

 

Vamos para a terminologia: gestão ou fiscalização               
de contratos?

 



 

Decreto nº 32.598/2010

 

PMI

 



 

PMI

 

A lei insiste na capacitação

 



 

•

•

 

 



 

 

Para exercer a função deve o executor:

 



 

Entendimento do TCU – Acórdão nº 2.917 – TCU:

 

Decisões do TCU:

 



 

Culpa in eligendo e responsabilidade solidária – falha 
na fiscalização pode alcançar o agente público que 
nomeou: 

in
omittendo e in vigilando

culpa in
eligendo

 

 



 

Pode responder

 

DEFINIÇÕES DODEFINIÇÕES D
DA LINDB

 



 

RESPONSABILIDADE DOS AGENTES POR AÇÕES E OMISSÕES 
ERRO GROSSEIRO 

RESPONSABILIDADE DO AGENTE PÚBLICO

DOLO ERRO 
GROSSEIRO

DECRETO-LEI 4.657/1942 LINDB

 

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. (Incluído
pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)

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. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

 



 

DA LINDB
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.(Incluído pela Lei nº 13.655,
de 2018)
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. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

 

DA LINDB
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. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)

 



 

DA LINDB

§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na
dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao
mesmo fato. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

 

DA LINDB

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. (Incluído pela Lei nº 13.655, de
2018)

 



 

DA LINDB

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. (Incluído pela
Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)

 

DA LINDB

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. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

 



 

DA LINDB

Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas
decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro
grosseiro. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

DA LI

Art. 28
decisõ
grosse

 

DA LINDB

No governo federal Decreto nº 9.830/2019

DA LINDB

No governo federal D

 



 

DA LINDB

Responsabilização na hipótese de dolo ou erro grosseiro
Art. 12. O agente público somente poderá ser 
responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se 
agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, ou cometer 
erro grosseiro, no desempenho de suas funções.

§ 1º Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente 
e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por 
ação ou omissão com elevado grau de negligência, 
imprudência ou imperícia.

responsabilizado p
agir ou se omitir co
erro grosseiro, no d

§ 1º Considera-se 
e inescusável pratic
ação ou omissão co

 

DA LINDB

Responsabilização na hipótese de dolo ou erro grosseiro
§ 2º Não será configurado dolo ou erro grosseiro do agente 
público se não restar comprovada, nos autos do processo de 
responsabilização, situação ou circunstância fática capaz de 
caracterizar o dolo ou o erro grosseiro.
§ 3º O mero nexo de causalidade entre a conduta e o 
resultado danoso não implica responsabilização, exceto se 
comprovado o dolo ou o erro grosseiro do agente público.
§ 4º A complexidade da matéria e das atribuições exercidas

público se não rest
responsabilização, 
caracterizar o dolo
§ 3º O mero nexo 
resultado danoso n
comprovado o dolo
§ 4º A complexida

 



 

DA LINDB

Responsabilização na hipótese de dolo ou erro grosseiro
§ 4º A complexidade da matéria e das atribuições exercidas 
pelo agente público serão consideradas em eventual 
responsabilização do agente público.

§ 5º O montante do dano ao erário, ainda que expressivo, 
não poderá, por si só, ser elemento para caracterizar o erro 
grosseiro ou o dolo.

 

DA LINDB

Responsabilização na hipótese de dolo ou erro grosseiro

§ 6º A responsabilização pela opinião técnica não se estende
de forma automática ao decisor que a adotou como fundamento
de decidir e somente se configurará se estiverem presentes
elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou o erro
grosseiro da opinião técnica ou se houver conluio entre os
agentes.

 



 

DA LINDB

Responsabilização na hipótese de dolo ou erro grosseiro

§ 7º No exercício do poder hierárquico, só responderá 
por culpa in vigilando aquele cuja omissão caracterizar erro 
grosseiro ou dolo.

§ 8º O disposto neste artigo não exime o agente público de 
atuar de forma diligente e eficiente no cumprimento dos seus 
deveres constitucionais e legais.

 

DA LINDB
Art. 16. A decisão que impuser sanção ao agente público 
considerará:
I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
II - os danos que dela provierem para a administração pública;
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV - os antecedentes do agente;
V - o nexo de causalidade; e
VI - a culpabilidade do agente.

 



 

DA LINDB

§ 1º A motivação da decisão a que se refere o caput observará o 
disposto neste Decreto.

§ 2º As sanções aplicadas ao agente público serão levadas em 
conta na dosimetria das demais sanções da mesma natureza e 
relativas ao mesmo fato.

co serão levadas em 
a mesma natureza e 

 

DA LINDB

Art. 17. O disposto no art. 12 não afasta a possibilidade de 
aplicação de sanções previstas em normas disciplinares, inclusive 
nos casos de ação ou de omissão culposas de natureza leve.

a a possibilidade de 
mas disciplinares, inclusive 
sas de natureza leve.

 



 

 

PARABÉNS!!

 



 

 

 


