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Curso

Gestão e fiscalização de contratos

José Valentim Martins Melo

 

Sexta-feira – Quinto encontro
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Práticas de fiscalização

Alteração de contratos

 Contratações no DF – Decreto no 36.520/2015;

 Contratação direta;

 Contratação direta emergencial;

 Alteração de contratos – instrumentos hábeis;

 Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro;

 Repactuação. Reajuste. Revisão de preços;

 Sinopse – equilíbrio de contratos;

 Alteração de contratos (fluxo);

 Pareceres auxiliares;

 “Lei das Estatais” – nº 13.303/2016

 Principais diferenças entre a Lei 8666/93 e a Lei 14.133/21

 As modalidades de licitação na nova Lei 14.133/21

 A Lei nº 8.666/93 não foi revogada ainda

Prática 5: Laboratório

 Referências;

 HESK – Contratos corporativos;

 Base de conhecimento.

 

 



3 
 

 

 

 



4 
 

 

 

 



5 
 

 

 

 



6 
 

 

 

 



7 
 

 

 

Base de conhecimento
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Rotina de procedimentos

 

Sistema de Fiscalização de Contratos (SFC)
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Contratações no Distrito Federal

Decreto Distrital no 36.520/2015

Estabelece diretrizes e normas gerais de licitações, contratos e
outros ajustes para a Administração Direta e Indireta do Distrito
Federal e dá outras providências.

 

Contratação Direta

Parecer no 726/2008 – PROCAD/PGDF

(DODF de 15/4/2009, outorgado efeito normativo pelo Governador do DF)

 Os procedimentos de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade,
estão abrangidos pela norma do art. 38 da Lei de Licitações e pela
Circular no 02/2005-GAB/PGDF e, em consequência, devem passar pelo
crivo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
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 Exigências conforme o caso:

a) indicação perfeita do objeto a ser contratado pela Administração
(art. 14);

b) aprovação do Projeto Básico pela autoridade competente, nos casos
de obras e serviços (art. 7o);

c) demonstração da pertinência do objeto contratado em relação ao
interesse público no caso concreto;

d) confirmação da existência de recursos orçamentários para fazer
frente à despesa estimada (art. 7o,  2o, inciso III), os quais deverão
estar em conformidade com o orçamento estimado em planilhas
(art. 40,  2o, inciso II) e respeitar o limite para cada tipo de contratação
(art. 24, incisos I e II);

 

e) autorização da autoridade competente para a realização da despesa
por dispensa ou inexigibilidade (art. 38, caput);

f) declaração da autoridade administrativa, no sentido de que não há
parcelamento da obra, do serviço ou da compra (art. 24, incisos I e II);

g) comprovação de que o preço é compatível com o praticado no mercado
(art. 26, caput);

h) justificativa da inexigibilidade (art. 26);

i) razões para a escolha do contratado (art. 26);

j) despacho da autoridade superior, ratificando a inexigibilidade (art. 26);
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k) escolha do executor do contrato por parte da Administração;

l) obrigatoriedade de a Administração fiscalizar a execução do objeto
do contrato;

m)previsão de que são aplicáveis ao contrato as cláusulas exorbitantes
dos contratos administrativos.

 

Contratação direta emergencial

(ENAP, 2013.)
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Decreto Distrital no 34.466/2013

Dispõe sobre procedimentos de contratação emergencial por órgãos
da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal e dá outras
providências.

 As contratações emergenciais se submetem à necessidade de elaboração
de Projeto Básico ou de Termo de Referência.

 As contratações emergenciais, por se constituírem exceção à regra
de licitar, somente podem ser feitas para atendimento dos quantitativos
minimamente necessários ao enfretamento da condição emergencial que
as causou. Portanto, não admitem prorrogação.
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Houve planejamento?
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Precisa de Projeto Básico?
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Precisa de publicidade?
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Precisa de autorização orçamentária?
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Como se inicia a prestação do serviço?

Decreto Distrital no 32.598/2010

Art. 43. Formalizada a contratação da obra ou serviço, e tendo por base
o cronograma físico-financeiro aprovado, o titular da unidade gestora
responsável pelo empreendimento expedirá Ordem de Serviço, para
iniciar a execução do objeto do convênio ou contrato.
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Como pago?

Decreto Distrital no 32.598/2010

Gestão de contratos: visão geral

Art. 44. A execução de etapa de obra ou serviço, ou o recebimento de
equipamento, será certificada pelo executor e responsável, mediante
emissão de Atestado de Execução e de termo circunstanciado, conforme
o disposto no artigo 73 da Lei no 8.666, de 1993.

Parágrafo único. No Atestado de Execução serão especificados,
detalhadamente, o equipamento recebido, o serviço ou a obra
executada, o valor, a sua localização e o período de execução.
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O atesto traz qual responsabilidade?

 O atesto da nota fiscal é o ato que confirma que a compra foi feita
observando os princípios constitucionais que norteiam a Administração
Pública.

 Autoriza a segunda fase da despesa – liquidação.

 A responsabilidade é equivalente aos fatos decorrentes (acertos e erros).
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Como sabemos o que atestar?

 

Execução de contratos: revisão geral

Parecer Normativo no 1.030/2009 – PROCAD/PGDF

[...]

2.2 – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO: REQUISITOS

[...]

Exige-se ainda:

[...]
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[...]

b) relatório prévio do Executor do Contrato sobre o interesse na
prorrogação e a adequação dos serviços prestados justificados
escrita nos autos do processo (da necessidade do serviço/
fornecimento e da vantagem na prorrogação, em confronto
com a deflagração de novo processo licitatório);

[...]

 

Duração e prorrogação dos contratos

Regra: (Art. 57 da Lei no 8.666/1993)

A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários (de 1o/1 a 31/12).

Exceção (Art. 57 da Lei no 8.666/1993):

I. [...]

II. à prestação de serviços a serem executados de forma contínua,
que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos
períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
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Direitos do contratado

 Minuta do contrato anexa ao edital;

 Ordem cronológica dos pagamentos segundo a exigibilidade;

 Reajuste ou repactuação anual;

 Pagamento em até 30 dias;

 Devolução da garantia corrigida monetariamente ao final; 

 Cláusulas econômico-financeiras inalteráveis;

 Acréscimos e supressões limitados;

 

 Decurso tácito do prazo no recebimento do objeto (até 15 + 90 dias);

 Suspensão das atividades por mais de 120 dias: rescisão ou direito
de suspensão da execução;

 Atraso no pagamento por mais de 90 dias: rescisão ou direito de
suspensão da execução.
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Resumo das situações para rescisão contratual

1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
(I, II, VI, XVIII do art. 78)

2. Não cumprimento de prazos pela empresa; (III, IV e V do art. 78)

3. Descumprimento de ordens da fiscalização; (VII do art. 78)

4. Em relação à constituição societária da empresa; (IX, X, XI do art. 78)

5. Interesse público; (XII do art. 78)

6. Causados pela Administração; (XIII, XIV, XV, XVI do art. 78)

7. Caso fortuito ou força maior. (XVII do art. 78)

 

Motivos para rescisão do contrato

Art. 78. da Lei no 8.666/1993

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou prazos;

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos;

III. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

IV. o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

[...]
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IX. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X. a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura
da empresa, que prejudique a execução do contrato;

XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade
da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII. a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou
compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além
do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;

 

XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a
situação;
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XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pela Administração decorrentes de obras, serviços ou
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;

 

XVI. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
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Outras informações

Toda prorrogação deve ser:

 prevista no edital e no contrato;

 justificada por escrito;

 previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar
o contrato;

 realizada por aditamento;

 realizada antes de expirado o prazo inicial (exceto em relação
à extensão para a conclusão do objeto);

 se necessário, haver previsão de recursos orçamentários.

 

Requisitos para a prorrogação 

Parecer Normativo no 1.030/2009 – PROCAD/PGDF

 Previsão editalícia e contratual;

 Relatório do executor do contrato sobre o interesse na prorrogação
e a adequação dos serviços prestados (justificativa escrita da
necessidade do serviço e da vantagem na prorrogação, em confronto
com a deflagração de novo processo licitatório);

 Autorização do agente público competente;
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 Constatação em pesquisa de que os preços permanecem vantajosos
(considerando, inclusive, eventual requerimento de reajuste feito pela
contratada);

 Disponibilidade orçamentária (se o caso, com a declaração a que alude
o art. 16, II, da Lei Complementar no 1.011/2000);

 Interesse mútuo das partes;

 Mesmas condições de habilitação.

 

Lei no 8.666/1993

Alteração dos contratos

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

I. unilateralmente, pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para
melhor adequação técnica aos seus objetivos; (alteração qualitativa)

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência
de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites
permitidos por esta Lei; (alteração quantitativa)
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Limites para alteração quantitativa do objeto

 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços
ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para
os seus acréscimos.

 

II. por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra
ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por
imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor
inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação
ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra
ou serviço;
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d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuição da administração
para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,
ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força
maior (evento humano – greve, protesto), caso fortuito (evento da
natureza – tempestade, terremoto) ou fato do príncipe (ação estatal
– novo imposto, proibição de importação), configurando situação
econômica extraordinária e extracontratual.

 

Alteração dos contratos

Instrumentos hábeis

Termo aditivo

Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos
do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento,
o equilíbrio econômico-financeiro inicial. (Art. 65,  6o, da Lei
no 8.666/1993)
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Apostilamento

É a anotação/registro administrativo ou lançamento de informações
que poderão ser feitas:

a) feita no termo do contrato ou nos demais instrumentos hábeis que
o substituem, normalmente no verso da última página do contrato;

b) juntada por meio de outro documento ao termo de contrato ou aos
demais instrumentos hábeis.

 

A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento. (Art. 65, § 8o, da Lei
no 8.666/1993)
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Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato se dará
de três formas, sendo distintos os institutos que se seguem, devendo
cada um deles ser utilizado conforme a necessidade e adequação:

 repactuação dos contratos;

 reajuste dos contratos; e

 revisão.

 

Repactuação

1o Requerimento do interessado.

2o Planilhas (da época da proposta e outra atual)

(CF, art. 37, inc. XXI e Lei no 10.192/01)

3o Análise econômica (Proc. no TC-225.136/1995-3) 

(Proc. no TC-007.828/2002-3)

(Proc. no TC-004.511/2003-4)

4o Parecer jurídico (Proc. no TC-015.174/1997-2)

(Ver o Decreto Distrital no 34.518/2013)
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Reajuste

Acórdão TCU no 1.707/2003 – Plenário

[...]

9.2.1 estabeleça já a partir dos editais de licitação e em seus contratos,
de forma clara, se a periodicidade dos reajustes terá como base a data-
limite para apresentação da proposta ou a data do orçamento,
observando-se o seguinte:

9.2.1.1 se for adotada a data-limite para apresentação da proposta,
o reajuste será aplicável a partir do mesmo dia e mês do ano seguinte;

 

Revisão de preços

Lei no 8.666/1993

Art. 65. [...]

 5o Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos,
bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas
após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão
nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para
menos, conforme o caso.
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Sinopse – equilíbrio dos contratos

Instituto

REVISÃO
REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

REAJUSTE REPACTUAÇÃO

Objetivo Recompor custos
Restabelecer poder 

aquisitivo da  moeda 
ou insumos

Alcançar o valor                
de mercado

Embasamento 
legal

Artigo 37, inciso XXI    
da CF/88 e alínea “d”, 
inciso II do artigo 65         
da Lei no 8.666/1993

Lei no 10.192/2001.
Art. 40, XI, e 55, III, 

da Lei no 8.666/1993

Consulta Proc. TCDF       
no 4.2486/2005 –

SEDEST. Art. 40, XI,    
art. 55, III,  

da  Lei no 8.666/1993

 

Instituto

REVISÃO

REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

REAJUSTE REPACTUAÇÃO

Periodicidade Não há

Anual
da data da proposta 
ou do orçamento a 
que    a proposta se 
referir (proposta)

Anual
da data da proposta ou do 

orçamento a que   a 
proposta se referir 

(orçamento, acordo ou 
convenção coletiva )

Forma de 
apuração

Fato imprevisível de 
consequências 

incalculáveis, caso 
fortuito, força maior, fato 

do príncipe, álea 
extraordinária e 
extracontratual

Cláusula com índice 
previamente 
existente no 

contrato

Cláusula no contrato, 
admitindo a repactuação
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Instituto

REVISÃO
REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

REAJUSTE REPACTUAÇÃO

Documentação 
necessária para 

concessão

Documentação 
comprobatória 

demonstrativa do fato

Índices admitidos

por lei:

INPC, IGPDI, IPCA, 
entre outros

Planilha analítica 
demonstrativa da 

variação dos custos de 
contratação da mão de 

obra e insumos

Incidência 
cumulativa

Possibilidade
Não pode cumular 
com a repactuação

Não pode cumular

com o reajuste

 

Alteração dos contratos (fluxo)

(ENAP, 2013.)
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Normas

 Portaria

» Limpeza, vigilância e brigada (abril)

» Solicitações das unidades (por lugar)
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Vigilância e brigada
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Limpeza
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Pareceres auxiliares - histórico

 Parecer Normativo no 726/2008 – PROCAD/PGDF (inexigibilidade,
cursos abertos, periódicos e dispensa pelo valor – art. 24, I e II);

 Parecer Normativo no 1.030/2009 – PROCAD/PGDF (prorrogação de
contratos administrativos continuados);

 Parecer Normativo no 622/2015 – PRCON/PGDF (adesão a Ata de
Registro de Preços);

 Parecer Normativo no 27/2015 – PROCAD/PGDF (contratação
emergencial na saúde);

 

 Parecer Normativo no 201/2012 – PROCAD/PGDF (contratação
emergencial na saúde por ordem judicial);

 Parecer Normativo no 949/2012 – PROCAD/PGDF (locação de
imóvel);

 Parecer Normativo no 186/2012 – PROCAD/PGDF (Contratação da
CAESB para fornecimento de água e coleta de esgoto);

 Parecer Normativo no 170/2012 – PROCAD/PGDF (Contratação da
CEB por inexigibilidade de licitação);

 Parecer Normativo no 140/2012 – PROCAD/PGDF (Contratação da
ECT por inexigibilidade de licitação).
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1. “Lei das Estatais” – nº 13.303/2016: quais são as “modalidades”
de licitação?

 Dentre as várias polêmicas decorrentes da recente Lei nº 13.303/2016,
que define o novo regime jurídico aplicável a empresas públicas,
sociedades de economia mista e de suas subsidiárias no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tem-se a
definição da “modalidade” licitatória a ser observada em cada processo
de contratação. Eis que temos:

 Lei nº 8.666/93 (convite, tomada de preços e concorrência);

 Lei nº 10.520/02 (pregão) e Decreto nº 10.024, de 20/06/2019 (pregão
eletrônico);

 Lei nº 13.303/2016.

 

 Ocorre que a Lei nº 13.303/2016 não contemplou “modalidades” de
licitação, a exemplo do que fez a Lei nº 8.666/93 (convite, tomada de
preços e concorrência) e a Lei nº 10.520/02 (pregão).

 Na realidade, na Seção VI, a Lei nº 13.303/2016 disciplinou o
“Procedimento de Licitação“ contemplando:

» art. 51: definição de fases da licitação, com autorização, excepcional,
para antecipação da fase de habilitação frente a de propostas (§1º);

» arts. 52 e 53: fixação dos modos de disputa possíveis: aberto ou
fechado;

» art. 54: definição dos possíveis critérios de julgamento: menor preço,
maior desconto, melhor combinação de técnica e preço, melhor técnica,
melhor conteúdo artístico, maior oferta de preço, maior retorno
econômico e melhor destinação de bens alienados;
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» art. 55: critérios de desempate;

» arts. 56 e 57: julgamento de propostas e negociação;

» art. 58: habilitação;

» art. 59: etapa recursal;

» art. 60: homologação.

Lei nº 8.666/93

• Licitações

• Contratos

Lei nº 10.520/02, 
Decreto nº 
10.024/2019,

Lei nº 14.133/2021

• Pregão

• Pregão Eletrônico

Lei nº 13.303/2016

• Lei das Estatais

 

 Observe as diferenças de critérios de julgamento entre a Lei nº 8.666/93,
o Pregão e a Lei nº 13.303/2016:

Lei nº 8.666/93

Lei nº 10.520/02 
e Decreto 

nº 10.024/2019

Lei nº 13.303/ 
2016

• menor preço;
• melhor técnica;
• técnica e preço;
• maior lance e oferta.

• menor preço

•menor preço;
•maior desconto;
•melhor combinação de técnica e 

preço;
•melhor técnica;
•melhor conteúdo artístico;
•maior oferta de preço;
•maior retorno econômico;
•melhor destinação de bens alienados.
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 Por sua vez, estabeleceu em seu art. 32, inciso IV:

“Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as
seguintes diretrizes: [...]

IV. adoção preferencial da modalidade de licitação denominada
pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
usuais no mercado;” (Destacamos.)

 

 A partir do regramento acima, os processos de contratação a serem
deflagrados o serão de uma das seguintes formas:

1. para aquisição de bens e serviços considerados comuns, como regra:
“Pregão”, na forma da Lei nº 10.520/2002;

2. para aquisição de bens e serviços não considerados comuns:
“Procedimento de licitação”, cabendo definir, em cada situação
concreta, se haverá inversão de fases, o modo de disputa e o critério
de julgamento. Por exemplo: “Procedimento de licitação nº XXX,
para execução de serviço de engenharia, com antecipação da fase de
habilitação, modo de disputa fechado e julgamento do tipo melhor
combinação de técnica e preço”.
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 Diante desse cenário, de especial importância, na etapa de
planejamento da licitação, bem definir a natureza do objeto a ser
contratado. Isso porque, como visto, a Lei nº 13.303/2016 definiu o
pregão como de adoção prioritária quando o objeto da contratação for
qualificado como bem e serviço comum.

 Para tanto, em conformidade com o inc. IV do art. 32 acima, aplica-se a
modalidade pregão para a aquisição de bens e serviços comuns, “assim
considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado”. (Destacamos.)

 

 Cabe à Administração bem avaliar a natureza do objeto almejado, para
o que se deve observar o seu nível de complexidade técnica. Isso não
enseja o entendimento de que somente podem ser considerados bens e
serviços “comuns” aqueles que não contenham qualquer dose de
sofisticação.

 Na verdade, será comum o objeto que, embora sofisticado/técnico-
especializado, não necessite de uma análise técnica mais apurada, e que
possa, por isso, ter suas características definidas de forma objetiva no
edital, segundo a descrição tradicionalmente encontrada no mercado,
sendo viável a seleção da melhor oferta apenas em função do menor
preço.

 



49 
 

 

 Portanto, do novo regime instituído pela Lei nº 13.303/2016, quanto à
modalidade licitatória, de duas uma: ou o processo de contratação
envolverá bens e serviços comuns e, nessa medida, será adotado o pregão
(Lei nº 10.520/02); ou não envolverá bens e serviços comuns, hipótese em
que se aplicará o “Procedimento de licitação”, na forma estabelecida
pela Lei nº 13.303/2016.

 Nesse último caso, não haverá “modalidades” propriamente de licitação,
tal como há no regime da Lei nº 8.666/93 (convite, tomada de preços e
concorrência) e 10.520/2002 (pregão), mas sim o “Procedimento de
licitação”, cabendo definir, em cada situação concreta, se haverá inversão
de fases, o modo de disputa e o critério de julgamento. Por exemplo:
“Procedimento de licitação nº XXX, para execução de serviço de
engenharia, com antecipação da fase de habilitação, modo de disputa
fechado e julgamento do tipo melhor combinação de técnica e preço.”

 

Principais diferenças entre a Lei 8666/93 e a Lei
14.133/21

 Até o começo de 2021, a licitação era regida pela Lei 8.666/1993, que
apresentava os princípios desse processo, as modalidades existentes e
suas fases e tinha complementos com a Lei do Pregão (Lei nº
10.520/02) e a Lei do Regime Diferenciado de Contratações (Lei
12.462/11), que serão substituídas total e parcialmente.

 Entrou então em vigor a Lei nº 14.133/2021 que reformulou vários
aspectos pertinentes à Lei de Licitação e suas complementares.
Veremos algumas diferenças das leis.
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As modalidades de licitação na nova Lei 14.133/21

 Foram mantidas as modalidades de concorrência, concurso, leilão e
pregão da mesma forma que ocorriam até então.

 Não seguiram na nova legislação a tomada de preço e o convite já que
não são mais utilizados o valor e a natureza do objeto para definir
a modalidade.

 Além disso houve o acréscimo de uma nova: Diálogo Competitivo.

 

Diálogo Competitivo - DC

 É uma modalidade de licitação que serve a um propósito mais
específico e, por esse motivo, pode ser menos utilizado pelos órgãos
públicos.

 Quando a necessidade do setor público é de um produto tecnológico ou
inovador, são feitos diálogos entre empresas capacitadas através de
critérios definidos.

 Trata-se de modalidade em que a administração pública realiza
diálogos com os licitantes previamente selecionados para, através de
critérios objetivos, escolher a melhor solução.
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DC para serviços ou compra de produtos técnicos.

 Nesse caso, a regra de que o vencedor é aquele que oferecer o melhor
preço não é aplicada, pois trata-se de um tipo de licitação que visa a
contratação de serviços ou a compra de produtos técnicos.

 Quando o poder público precisa de solução tecnológica, por exemplo,
realizar o DC é uma forma de escolher o licitante que tem a melhor
qualificação baseada em outros fatores além do preço.

 A administração, nesses casos, vai priorizar fornecedores que melhor
resolvam os problemas que ela quer solucionar.

 

Entenda o que diz a nova Lei no 14.133/21

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

 XLII - diálogo competitivo: modalidade de licitação para contratação de
obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza
diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios
objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas
capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes
apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;

 Ou seja, trata-se de uma modalidade que visa obter serviços ou
produtos que não são bens e serviços comuns.

 



52 
 

 

Diálogo Competitivo - por exemplo.

 Quando falamos de canetas, então o DC não é a modalidade
recomendada, pois trata-se de um bem de uso comum. O mesmo vale
para serviços como colocação de azulejos ou manutenção de veículos.

 Em outras palavras, canetas são encontradas nos mais diversos lugares
por preços diferentes, e a colocação de azulejos e a manutenção de
veículos também, então não há necessidade de dialogar com licitantes.

 Se falamos de software de gestão, o DC pode ser a opção mais adequada
e vantajosa para o poder público.

 Isso porque os responsáveis poderão conversar com os interessados
para averiguar qual tem a solução mais interessante ao poder público.

 

Quando é possível empregar o DC?

 O DC deve ser empregado somente em casos de inovação tecnológica,
quando há a impossibilidade de órgão público ter suas necessidades
satisfeitas por soluções disponíveis no mercado ou quando há
especificações técnicas muito específicas, que precisam ser definidas
pela administração.
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O Art. 32, inciso I, estabelece os tipos de contratação
Art. 32. A modalidade diálogo competitivo é 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;

 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;

 

DC: conclusão

 O DC trata-se de um tipo de contratação mais técnica, que não está
disponível em abundância no mercado.

 O DC é dividido, de maneira geral, em duas fases: a fase de diálogo, em
que a administração conversa com os licitantes, e a fase de
competição, em que os outros licitantes podem fazer contraofertas.

 A escolha da melhor oferta é feita através de critérios técnicos e
objetivos, que devem estar sempre descritos no edital da fase de
competição, entretanto, o aspecto do preço também deve ser levado em
consideração, especialmente se duas soluções forem parecidas entre si.
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A Lei nº 8.666/93 não foi revogada ainda. (1/5)

Como ficou a aplicação das leis de licitação?
Vejamos um trecho da Lei nº 14.133/21.

Art. 189. Aplica-se esta Lei às hipóteses previstas na legislação que 
façam referência expressa à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e aos arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, 
de 4 de agosto de 2011.
Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da 
entrada em vigor desta Lei continuará a ser regido de acordo com as 
regras previstas na legislação revogada.

 

A Lei nº 8.666/93 não foi revogada ainda. (2/5)

Art. 191. 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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A Lei nº 8.666/93 não foi revogada ainda. (3/5)
Art. 192. O contrato relativo a imóvel do patrimônio da União ou de suas 
autarquias e fundações continuará regido pela legislação pertinente, 
aplicada esta Lei subsidiariamente.
Art. 193. 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.

 

A Lei nº 8.666/93 não foi revogada ainda. (4/5)
Observe que a lei nº 14.133/21 revogou de imediato a parte criminal 
da lei nº 8.666/93 prevista nos art. 89 a 108. Entende-se que os artigos 
revogados estavam em local errado dentro da lei de licitações, pois 
tratavam de crimes. Assim, foi criado um capítulo no Código Penal, DOS 
CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, Título XI.

 A lei nº 8.666/93, a Lei do Pregão, lei nº 10520/02, e os arts. 1º a 47 
da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 serão revogados após 2 
anos.

 A Lei nº 12.462/11 é a Lei do RDC que restará, após 2 anos, 
praticamente toda revogada.
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A Lei nº 8.666/93 não foi revogada ainda. (5/5)

Os órgãos terão a faculdade de continuar a utilizar a lei nº 8.666/93 ou a 
lei nº 14.133/21, devendo ser justificada a escolha no processo, sendo a 
vedada a combinação das duas leis. Portanto, nos primeiros 2 anos 
teremos ainda a aplicação da lei nº 8.666/93, bem como a lei nº 
14.133/21. 

 

Informações úteis ao gestor de contrato

http://www.cg.df.gov.br

http://www.pg.df.gov.br

http://www.tc.df.gov.br

http://www.sinj.df.gov.br

http://www.tcu.gov.br

http://www.agu.gov.br
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http://www.sinj.df.gov.br

https://www.compras.df.gov.br/publico

http://www.comprasnet.gov.br

http://www.bec.sp.gov.br

http://www.cadterc.sp.gov.br

http://www.salariometro.sp.gov.br

http://www.fgv.br

 

Outras referências técnicas relevantes
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E para não concluir:

 Chegamos ao final de nosso curso, mas apenas começamos a aprender
o assunto. Tenha certeza de que esse é um sentimento comum a quase
todos os que trabalham com licitações e contratos;

 O tema Gestão e Fiscalização e Contratos à luz da Lei no 8.666/1993 e a
sua prática diária são, ao mesmo tempo, complexos e desafiadores;

 Por isso, esperamos ter contribuído para que você inicie uma
caminhada de grande sucesso!

 

Missão cumprida!

Parabéns! Você agora é uma pessoa capacitada do Governo do Distrito
Federal no acompanhamento e na fiscalização da execução de contratos
corporativos, que possibilita a melhora na execução de políticas
públicas e, consequentemente, o atingimento da finalidade pública,
atenta a práticas que evitam sanções aos agentes públicos e danos
ao erário.
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Gratidão por sua participação!

 

CONTATO:

jose.martins@economia.df.gov.br

Valentim Martins
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http://egov.df.gov.br

 

 


