Cartilha sobre a


Nova Lei de Licitações

Perguntas e Respostas

Escrita por:


Alexandre Asfora


Débora Costa 


Gabriel Oliveira 


Henrique Quaresma


Jamille Santos 


Ricardo Dalle


01

Índice
Introdução ......................................................................................................... 3
Vigência e período de transição da Nova Lei ............................ 4
Regras para garantir transparência e integridade nas
contratações públicas ............................................................................... 8
Forma de divulgação e condução dos processos
licitatórios ......................................................................................................... 10
Regras específicas para compras, regime de 
preferências e desempate, habilitação e saneamento .... 16
Contratações diretas ................................................................................ 23
Contratos administrativos ................................................................... 27

02

Introdução

Esta cartilha, em conformidade com a missão do Escritório
Coelho & Dalle, apresenta as principais disposições trazidas
pela Lei nº 14.133/21, conhecida como Nova Lei de Licitações e
Contratos Administrativos.



A

cartilha

respostas.

foi
Em

organizada
cada

no

modelo

pergunta,

de

buscou-se

perguntas
explicar

e
as

informações contidas na lei sobre o aspecto questionado.
Construída

dessa

maneira,

esta

cartilha

tem

o

intuito

de

proporcionar uma leitura didática do novo diploma legal.
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Vigência e período de
transição da Nova Lei
1. A partir de quando a Lei estará vigente?


Da data de sua publicação, em 1º de abril de 2021.


2. Quem está sujeito à Nova Lei?


As Administrações Públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como os órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os
órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, quando no
desempenho de função administrativa. Sujeitam-se também
à Lei os fundos especiais e as demais entidades controladas
direta ou indiretamente pela Administração Pública.



As disposições da nova Lei, no que couber e na ausência de
norma específica, aplicam-se também aos convênios,
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres
celebrados por órgãos e entidades da Administração Pública,
na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo
Federal.


3. A Lei será aplicada às empresas públicas, sociedades de
economia mista e suas subsidiárias?


Não. Estas são regidas pela Lei nº 13.303/16 (Lei das Estatais),
ressalvado o disposto no art. 178 da lei nº 14.133/21, que
disciplinou os crimes em licitações e contratos
administrativos.
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Sobre

os

crimes

recairá

a

Nova

Lei

de

Licitações,

ainda

que

tratem de licitações e contratações promovidas por empresas
públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias.



4. A

Lei

nº

14.133/21

revogou

automaticamente

a

Lei

8.666/93 (Antiga Lei de Licitações), a Lei nº 10.520/02 (Lei do
Pregão) e a Lei 12.462/11 (Lei do RDC)? 



Não. Essa revogação ocorrerá somente após 2 anos do início
da vigência da Lei nº 14.133/21, com a exceção dos artigos 89 a
108

da

Lei

disposição
de

8.666/93
legal

publicação

-

dispositivos

foram

da

Lei

revogados
nº

14.133/21,

penais

-

que

por

expressa

automaticamente
passando

o

na

tema

data

para

o

Código Penal.



Em outras palavras, o legislador previu que a Nova Lei, uma
vez sancionada e publicada, conviverá por dois anos com as
normas que compõem o regime antigo. Portanto, haverá um
período de dois anos de coexistência entre os regimes antigo
e novo de licitações e contratos administrativos.



5. Como

será

o

período

de

convivência

entre

a

nova

e

a

antiga Lei?



No interregno da dupla vigência de diplomas de licitações e
contratos

administrativos,

a

Administração

Pública

poderá

escolher qual lei irá aplicar. 



Portanto, durante os dois anos que seguem à publicação da
Nova Lei a Administração dispõe de duas opções: (i) aplicar o
regime

novo;

ou

(ii)

aplicar

o

regime

antigo;

não

podendo

mesclar a utilização das duas leis em uma mesma licitação ou

05

contrato administrativo.


6. Como será o regime de transição dos contratos?


O contrato administrativo cujo instrumento tenha sido
assinado antes da entrada em vigor da Nova Lei continuará a
ser regido de acordo com as regras previstas na legislação
revogada, até porque se configura como ato jurídico perfeito,
não podendo ser alterado pela Lei Nova, como reconhece o
artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.


Dessa forma, tudo o que foi contratado até a publicação da
Lei Nova segue o regime antigo, baseado na Lei n. 8.666/1993.


Caso a Administração Pública tenha escolhido aplicar os
antigos diplomas, em detrimento da Nova Lei, e tais normas
percam a vigência durante a execução do contrato
administrativo, o contrato, ainda assim, será regido pelas
regras nelas previstas, ou seja, pelos diplomas revogados,
durante toda a sua vigência.


7. O que acontecerá com as licitações iniciadas no regime
antigo e não concluídas no biênio? 


A Nova Lei não trata expressamente sobre o assunto, mas é
razoável concluir que a autorização para licitar pelo regime
antigo dentro do biênio permite implicitamente que a
licitação seja concluída e o contrato decorrente seja
assinado.


Essa interpretação é a que melhor se harmoniza à segurança
jurídica. Na hipótese contrária, as licitações sob o regime
antigo em curso e não concluídas no biênio ficariam pelo
meio do caminho, teriam de ser desfeitas e a Administração
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perderia todo o trabalho realizado.


O importante, sob essa premissa, é que as licitações tenham
sido iniciadas dentro do prazo de 2 (dois) anos a contar da
publicação da Nova Lei. Também, que o TCU tem
entendimento de que as licitações são iniciadas com a
publicação de edital. Ou seja, as licitações cujas etapas
preparatórias tenham sido iniciadas no biênio, porém não
concluídas e os editais não publicados, não poderão mais
sê-lo com o encerramento do biênio.


8. Quais as regras específicas para municípios com até
vinte mil habitantes?


A Nova Lei de licitações concede prazo adicional de 6 (seis)
anos para que os Municípios com até 20.000 (vinte mil)
habitantes cumpram os requisitos relacionados aos agentes
responsáveis pela condução das licitações e à segregação de
funções, à obrigatoriedade de licitações eletrônicas e às
regras sobre divulgação em sítio eletrônico. Para os demais
Municípios, o prazo será de 02 (dois) anos.
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Regras para garantir transparência e
integridade nas contratações públicas

1. O que muda em relação a transparência e integridade?



Transparência e integridade são dois objetivos que ganham
grande atenção na Nova Lei de Licitações e estão refletidos
em muitas de suas disposições, como as que tratam do dever
de

da

Administração

de

gerir

riscos

de

integridade,

do

princípio da transparência e da preferência à realização de
atos de forma eletrônica, ou seja, registrada.



Dentre estas disposições, destacam-se a criação do Portal
Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e a adoção dos
Programas de Integridade dos licitantes como requisito de
contratações

de

grande

vulto,

critério

de

desempate,

atenuante e condição de reabilitação.



2. O

que

é

o

Portal

Nacional

de

Contratações

Públicas

(PNCP)?



O Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é uma
plataforma

em

informações

que

deverão

relativas

administrativos.

O

sistema

a

ser

concentradas

licitações
deverá

e

conter,

as

contratos

dentre

outras,

informações e cópias referentes a editais, atas de registro de
preços, contratos e aditivos e notas fiscais.



Além

de

funcionar

unificado,
poderá

o

ser

PNCP

como
servirá

usado

para

sistema
para

de

registro

consulta

definir

de

valores

cadastral

preços

(que

estimados),

gerenciamento de contratações, realização de sessões
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públicas e funcionar como canal de comunicação entre os
cidadãos e os representantes da Administração e seus
contratados.



Mesmo que sejam utilizadas outras plataformas para
divulgação e realização das licitações, é obrigatório o
registro das informações no PNCP, de modo a garantir a
efetiva publicidade das informações e documentos públicos e
o acesso dos cidadãos.


3. Como a lei reforça a importância do Compliance nas
empresas?


Tendência que se observa em muitas leis estaduais e
municipais brasileiras é a de impor ao contratado o dever de
implementar Programa de Compliance para a celebração ou
o aditamento de contratos públicos, a depender do valor e do
tipo de contratação.


Da mesma forma, a Nova Lei de Licitações também
enalteceu a importância do Programa de Compliance,
contemplando-o como requisito ou diferencial em diversas
situações, que podem ser assim resumidas:
Requisito em
contratos de
grande vulto
Nas contratações
de grande vulto
(superiores a R$200
milhões), o
contratado deve
implantar
Programa de
Integridade em até
6 meses

Critério de

desempate

Atenuante de

penalidades

Condição para
reabilitação

O Programa de
Integridade é um
dos diferenciais
que a Nova Lei
contempla como
critério de
desempate

As penalidades
podem ser atenuadas
por meio da
implantação ou
aperfeiçoamento do
Programa de
Integridade, fator este
que deve ser levado
em consideração na
aplicação de sanções

Implantação ou
aperfeiçoamento
de Programa de
Integridade será
condição para
reabilitação do
licitante, no caso
de cometimento de
determinadas
infrações
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Forma de divulgação e condução
dos processos licitatórios
1. Como se dará a publicidade dos editais com a Nova Lei?


A publicidade dos editais ocorre com a divulgação do ato
convocatório e de todos os seus anexos no PNCP, sendo
facultativa a divulgação em outros meios, como diário oficial e
sítios eletrônicos oficiais dos órgãos e entidades licitantes.


O ato de divulgação deve ser realizado com a observância dos
seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas e
lances:
Para

aquisição

de bens

Prazo de 8 dias úteis: critério de menor preço ou

de maior descont
Prazo de 15 dias úteis: demais casos

Para

serviços

e obras

Prazo de 10 dias úteis: serviços comuns e critério

de menor preço ou de maior descont
Prazo de 25 dias úteis: serviços especiais e critério

de menor preço ou de maior descont
Prazo de 60 dias úteis: contratação integrad
Prazo de 35 dias úteis: contratação semi-integrada

e demais casos

No diálogo

competitivo
Em outras

situações

Prazo de 25 dias úteis: etapa de manifestação

de interess
Prazo de 60 dias úteis: etapa de apresentação

de propostas
Prazo de 35 dias úteis: critério de técnica e preço

ou de melhor técnica ou conteúdo artístic
Prazo de 15 dias úteis: modalidade leilão
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2. Quais são as fases do processo licitatório?


Em regra, devem ser observadas as seguintes fases: (i)
preparatória; (ii) de divulgação do edital; (iii) de apresentação
de propostas e lances, quando for o caso; (iv) de julgamento;
(v) de habilitação; (vi) de recursal; (vii) de homologação.


A habilitação pode ocorrer antes das fases de abertura das
propostas e lances e/ou de julgamento, desde que exista
justificativa em Edital.


Algumas modalidades terão peculiaridades, como o Diálogo
Competitivo, em que, antes de se chegar à fase competitiva,
serão observadas as etapas de: (i) Divulgação de Edital de préseleção; (ii) Pré-seleção dos licitantes; (iii) Diálogos para
escolha da solução; (iv) Divulgação do Edital da fase
competitiva.


3. Quais as modalidades de licitação que a lei prevê?


Há 5 (cinco) modalidades de licitação previstas na Nova Lei: o
Pregão, a Concorrência, o Concurso, o Leilão e o Diálogo
Competitivo.


É vedada a criação de outras modalidades ou a utilização
combinada das previstas em lei.


A modalidade adotada passará a ser definida a partir da
natureza do objeto da licitação (e não mais pelo valor
estimado da contratação), como resume a imagem a seguir:
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Concorrência

Pregão

Concurso

Para aquisição de
bens ou serviços
especiais, obras e
serviços de
engenharia
(comuns ou
especiais)

Para aquisição de
bens ou serviços
comuns e serviços
comuns de
engenharia

Para trabalho
técnico, científico
ou artístico

Leilão
Para alienação de
bens móveis ou
imóveis, inservíveis
ou legalmente
apreendidos

Diálogo

Competitivo
Para inovação
tecnológica,
desenvolvimento
de solução não
existente ou na
impossibilidade de
especificações
serem definidas
pela administração

4. Que critérios de julgamento podem ser adotados?


A Lei prevê 6 (seis) critérios de julgamento que podem ser
adotados nos processos licitatórios. Os principais aspectos de
cada um estão detalhados a seguir:
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Menor preço

ou maior

desconto
Melhor

técnica ou

conteúdo

artístico
Técnica

e preço
Maior

retorno

econômico
Maior

lance

Buscam o menor dispêndio para a Administraçã
Diferença: no maior desconto o cálculo considerará

o valor global como referênci
Aplicado às modalidades de Concorrência e Pregão

Não leva preços em consideraçã
Limita-se a projetos ou trabalhos técnicos, científicos

ou artístico
Aplicado às modalidades de Concorrência e Concurso

Considera a média ponderada entre a proposta

técnica e a de preço
A proposta técnica pode ter peso de até 70
Aplicado à modalidade de Concorrência

Mede o maior retorno econômico à Administraçã
A proposta de trabalho indica o que vai ser realizado

e a econômia gerad
Aplicado à modalidade de Concorrência

Vence quem paga o maior valo
Aplicado à modalidade de Leilão

5. O que se deve entender por “menor dispêndio”


Para a compreensão do “menor dispêndio à Administração”, é
preciso considerar, além dos custos diretos e imediatos
vinculados ao objeto, também os custos indiretos que
envolvem o seu ciclo de vida – manutenção, depreciação,
reposição, impacto ambiental, dentre outros – sempre que
puderem ser mensurados.


6. Quais os modos de disputa previstos na Nova Lei?


O modo de disputa poderá ser aberto ou fechado.
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No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos. Pode ser estabelecida em edital regra
sobre diferença mínima entre os lances ofertados. 



No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas
permanecerão sigilosas até a data e a hora designadas para
sua divulgação.


7. Os modos de disputa poderão ser combinados?


É possível combinar os dois modos de disputa.



Em alguns casos, inclusive, é vedada a sua utilização de
forma isolada.



O modo de disputa fechado não pode ser adotado
isoladamente quanto a licitação é feita pelos critérios de
menor preço ou de maior desconto, enquanto o modo de
disputa aberto não pode ser adotado isoladamente quando o
critério de julgamento é técnica e preço.


8. Quando a licitação será presencial?


É admitida a realização do processo licitatório na forma
presencial somente nos casos de comprovada inviabilidade
técnica ou desvantagem para a Administração.



Nestes casos, faz-se obrigatória, além do registro em ata, a
gravação da sessão pública de apresentação de propostas em
áudio e vídeo, devendo a gravação ser anexada aos autos do
processo licitatório.
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9. Quais as principais novidades sobre os documentos a
serem apresentados?


Importante pontuar as principais novidades ocorridas em
relação à apresentação de documentos nas licitações.



Dentre elas, pontos importantes são as previsões de que o
reconhecimento de firma só será exigido quando houver
dúvida de autenticidade e de que será permitida a
identificação e a assinatura digital em meio eletrônico,
mediante certificado digital emitido no âmbito da ICPBrasil.



Outra mudança de destaque é que certidões ou atestados
emitidos pelo conselho profissional competente podem ser
utilizados como requisito para comprovação da capacidade
operacional do licitante na execução de serviços similares.



A Lei prevê, ainda, que, para a habilitação econômicofinanceira, poderá ser exigida a apresentação de balanço
patrimonial, demonstração de resultado de exercício e
demais demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios
sociais do licitante, ressalvados aqueles constituídos por
tempo inferior. 



Por fim, tem-se que a Nova Lei trouxe expressamente o
princípio do formalismo moderado, prevendo que o
desatendimento de exigências meramente formais não
desclassificará o licitante – o que já vinha sendo obedecido
na prática, mesmo sem previsão expressa na Lei nº 8.666/93.
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Regras específicas para compras, regime
de preferências e desempate, habilitação

e saneamento
1. Quais são as regras específicas para as compras?


A Nova Lei de Licitações prevê que, para planejar compras, a
Administração Pública deverá considerar a expectativa de
consumo anual, observando: (i) condições de aquisição e
pagamento semelhantes às do setor privado; (ii)
processamento por meio de sistema de registro de preços,
quando pertinente; (iii) determinação de unidades e
quantidades a serem adquiridas em função de consumo e
utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas,
admitido o fornecimento contínuo; (iv) condições de guarda e
armazenamento que não permitam a deterioração do
material; (v) atendimento aos princípios.


2. Quais são os princípios que regem as compras?


As compras a serem realizadas pela Administração Pública
devem seguir os seguintes princípios:
Padronização

Parcelamento

Alinhamento de
especificações
estéticas, técnicas ou de
desempenho dos
produtos a serem
comprados.

Divisão do objeto
licitado no maior
número de parcelas
possíveis, tendo em vista
a viabilidade técnica e
econômica.

Responsabilidade

Fiscal
Comparação de
despesa estimada com
a prevista no orçamento
licitatório.
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Quanto ao processo de padronização, este 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.



Já em relação ao parcelamento, deverão ser considerados: (i) a
viabilidade da divisão do objeto em lotes; (ii) o
aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com
vistas à economicidade, sempre que possível, desde que
atendidos os parâmetros de qualidade; (iii) o dever de buscar
a ampliação da competição e de evitar a concentração de
mercado.


3. E no caso de fornecimento de bens?


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;
(ii) exigir amostra ou prova de conceito do bem no
procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de
julgamento das propostas ou de lances, ou no período de
vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde
que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade
de sua apresentação – restringe-se ao licitante
provisoriamente vencedor quando realizada na fase de
julgamento das propostas ou lances; (iii) vedar a contratação
de marca ou produto, quando, mediante processo
administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e
utilizados anteriormente pela Administração não atendem a
requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da
obrigação contratual; (iv) solicitar, motivadamente, carta de
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solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a
execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou
distribuidor.


Inclusive, no caso de indicação de marcas ou modelos, a
Administração só poderá fazê-lo em razão de: (i) necessidade
de padronização do objeto; (ii) manter a compatibilidade com
plataformas e padrões já adotados pela Administração; (iii)
determinada marca ou modelo comercializados por mais de
um fornecedor forem os únicos capazes de atender às
necessidades do contratante; (iv) 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.


4. A Administração poderá solicitar prova da qualidade do
produto a ser comprado?


Sim. No momento em que a empresa licitante propõe
fornecimento de bens similares aos das marcas
eventualmente indicadas no Edital, a Administração Pública
poderá solicitar provas acerca de sua qualidade, sendo, os
bens indicados pela empresa licitante, admitidos por
qualquer um dos meios a seguir: (i) comprovação de que o
produto está de acordo com as normas técnicas
determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra
entidade credenciada pelo Inmetro; (ii) declaração de
atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade
de nível federativo equivalente ou superior que tenha
adquirido o produto; (iii) certificação, certificado, laudo
laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da
qualidade e da conformidade do produto ou do processo de
fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por
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instituição oficial competente ou por entidade credenciada.


Mais além, a Administração poderá exigir, nos termos do
Edital, na fase de julgamento das propostas, amostras do
licitante provisoriamente vencedor, para atender a diligência
ou, após o julgamento, como condição para firmar contrato.


5. Quais são os critérios de desempate?


No caso de empate entre duas ou mais propostas no processo
licitatório, serão usados critérios de desempate para a
contratação de empresa licitante, nesta ordem:
1

Disputa final, ato em que os licitantes
empatados poderão apresentar nova proposta,
em continuidade à classificação.

2

Avaliação de desempenho contratual prévio,
através de registro cadastral, para atesto de
cumprimento de obrigações.

3

Desenvolvimento de ações de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho.

4

Desenvolvimento de programa de integridade,
conforme orientações do órgão de controle.

Ainda em caso de igualdade de condições, caso não haja
desempate, será assegurada a preferência, sucessivamente,
aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
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1

Empresas estabelecidas no território do Estado
ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da
Administração Pública estadual ou distrital
licitante ou, no caso de licitação realizada por
órgão ou entidade de Município, no território
do Estado em que este se localize.

2

Empresas brasileiras

3

Empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.

4

Empresas que comprovem a prática de
mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

Os critérios de desempate, pela Nova Lei de Licitações, são
caracterizados por buscarem a proposta mais vantajosa para
a Administração Pública, bem como a concretização de
políticas públicas atuais. Além disso, tem-se uma preferência
por bens e serviços produzidos ou prestados nas
proximidades do órgão licitante.


6. Quais são as mudanças do novo regime de preferências?


A Lei nº 14.133/2021 prevê, no caput do artigo 26, em relação ao
processo licitatório, margem de preferência para: (i) bens
manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas
técnicas brasileiras; (ii) bens reciclados, recicláveis ou
biodegradáveis.



Inclusive, quanto à margem de preferência, no caso de
indência da primeira hipótese, faz-se necessária decisão
fundamentada do Poder Executivo Federal.
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Além disso, a margem poderá ser estendida a bens
manufaturados e serviços originários de Estados Partes do
Mercosul, desde que haja reciprocidade com o País, prevista
em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e
ratificado pelo Presidente da República.


7. Qual a margem de preferência?


Poderá ser de até 10% (dez por cento) para os bens e serviços
que não se enquadrem nos itens “(i)” e “(ii)” do subtópico
anterior.


No caso de bens manufaturados nacionais e serviços
nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação
tecnológica no País, definidos conforme Regulamento do
Poder Executivo Federal, a margem de preferência poderá ser
de até 20% (vinte por cento).


8. Em quais casos a margem de preferência não se aplica?


A margem de preferência não se aplica aos bens
manufaturados e serviços nacionais se a capacidade de
produção desses bens ou serviços no País for inferior à
quantidade a ser adquirida ou contratada, ou aos
quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto,
quando for o caso.


9. E no caso de bens e serviços atrelados à Tecnologia da
Informação?


Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e
ao aperfeiçoamento dos sistemas de Tecnologia da
Informação e comunicação considerados estratégicos em ato
do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a
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bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País.


10. Quais os requisitos para se habilitar em uma licitação?


Em regra, devem ser observadas as informações e
documentos necessários da empresa licitante, para
demonstrar a: (i) habilitação jurídica; (ii) qualificação técnica;
(iii) regularidade fiscal, social e trabalhista; (iv) qualificação
econômico-financeira.


Além disso, na fase de habilitação, poderá ser exigida dos
licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de
habilitação.


Ainda na fase de habilitação, será exigida a apresentação dos
documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor,
exceto quando esta fase anteceder o julgamento. Em
momento posterior à apreciação das propostas, será exigido
do licitante vencedor os documentos relativos à
regularidade fiscal. Por fim, será exigida dos licitantes a
declaração de que cumprem com as exigências de reserva
de cargos para pessoas com deficiências e reabilitados da
Previdência Social. Os licitantes também deverão apresentar
declaração de que suas propostas econômicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas.


11. Qual a finalidade das regras de saneamento?


É importante analisar que o processo licitatório tem por
objeto: “assegurar a seleção da proposta apta a gerar o
resultado de contratação mais vantajosa para a
Administração Pública”. Assim, sempre que possível, e em
virtude de vícios, formais ou não, é necessário que a Administração
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Pública proceda com o saneamento do procedimento
licitatório, reduzindo custos e potencializando a seleção da
proposta mais vantajosa.



Nesse sentido, a Nova Lei de Licitações elenca alguns
dispositivos que preveem a atuação ativa dos servidores
envolvidos com as fases da licitação, objetivando o
saneamento de falhas e o consequente reaproveitamento
do processo licitatório, são eles:
Art. 64,
incisos I e II

Art. 64, §1º

Art. 71, inciso I

Preveem hipótese de
substituição ou
apresentação de
novos documentos,
após a entrega dos
documentos de
habilitação.

Prevê hipótese de
saneamento de
falhas pela Comissão
de Licitação, desde
que não altere a
validade jurídica dos
documentos de
habilitação.

Prevê hipótese de,
exauridos os recursos
administrativos,
saneamento de
irregularidade por
autoridade superior.

Art. 147
Prevê hipótese que,
em caso de
irregularidade
insanável, a
declaração de
nulidade somente
ocorrerá em razão de
interesse público.

Contratações diretas
1. Quais os novos limites de dispensa de licitação?


A Nova lei aumentou as possibilidades de dispensa de
licitação, uma vez que ampliou os limites constantes na
legislação anterior.


Dentre as novidades, agora, no caso de obras e serviços de
engenharia ou de serviços de manutenção de veículos
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automotores, a dispensa poderá ocorrer quando envolva
valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais).


Além disso, no caso de outros serviços e compras, o critério
também fora majorado para contratações que envolvam
valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).


2. Como se dará o procedimento que tem como objetivo
obter propostas adicionais nas dispensas?


Há previsão de procedimento que tem como objetivo obter
propostas adicionais às dispensas. Em suma, antes das
contratações, a Administração Pública, preferencialmente
pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, deve divulgar a
contratação em sítio eletrônico oficial com especificação do
objeto pretendido e com manifestação de interesse da
Administração em obter propostas adicionais de eventuais
interessados. Havendo novas propostas, deve ser sancionada
a mais vantajosa, em atenção à Supremacia do Interesse
Público.


3. Quais as medidas adotadas para evitar o parcelamento
indevido?


A a Nova Lei de Licitações trouxe, expressamente, o que
deverá ser considerado na aplicação do parcelamento do
objeto a ser contratado, esclarecendo quando não deverá ser
adotada tal possibilidade.


Deverá ser considerada, na aplicação do parcelamento, a
viabilidade da divisão do objeto em lotes e o
aproveitamento das peculiaridades do mercado local com
vistas à economicidade, desde que atendido os parâmetros
de qualidade, o dever de buscar a ampliação da competição e
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que seja evitada a concentração de mercado.


Em sentido contrário, o parcelamento não poderá ser
adotado quando a economia de escala, a redução de custos
de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação
recomendarem a compra do item do mesmo fornecedor,
quando o objeto a ser contratado configurar sistema único e
integrado e houver possibilidade de risco ao conjunto do
objeto pretendido, bem como quando o processo de
padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor
exclusivo.


4. Como se demonstrará a inviabilidade de competição e a
atuação exclusiva na inexigibilidade? 


Agora, a Administração Pública deverá demonstrar a
inviabilidade de competição e atuação exclusiva mediante
atestado de exclusividade, contrato de exclusividade,
declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz
de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por
produtor ou representante comercial exclusivo, sendo vedada
a preferência por marca específica.


Importante notar que a obrigatoriedade dos documentos
citados acima não é cumulativa, bastando apenas um único
documento que atenda a finalidade almejada.


5. O que deverá ser demonstrado para a contratação de
serviços técnicos especializados por inexigibilidade?


Para a contratação de serviços técnicos especializados, por
inexigibilidade,
deverá
ser
demonstrada
notória
especialização do profissional ou da empresa no campo de
sua especialidade, decorrente de desempenho anterior,
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estudos,

experiência,

aparelhamento,

publicações,

equipe

técnica

ou

organização,

outros

requisitos

relacionados com suas atividades que permitam
que

o

trabalho

reconhecidamente
do

contrato,

sendo

a

ser

realizado

adequado
vedada

a

à

plena

é

comprovar

essencial

satisfação

subcontratação

do

de

e

objeto

empresas

ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham
justificado a inexigibilidade.



Se for o caso de contratação de um consórcio, o atestado de
desempenho

anterior

deverá

ser

emitido

em

favor

de

cada

consorciado, de forma individual.



6. Quando deverá ser adotada a técnica e preço e quando
contratar serviços técnicos por inexigibilidade?



O

critério

de

julgamento

por

técnica

e

preço

deverá

ser

adotado quando estudo técnico preliminar demonstrar que a
avaliação

e

propostas

a

ponderação

que

da

superarem

qualidade

os

técnica

requisitos

das

mínimos

estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos
pela Administração.



Contudo,
serviço

quando

de

a

contratação

natureza

de

serviço

predominantemente

técnico

envolver

intelectual,

com

profissionais ou empresas de notória especialização, torna-se
inexigível a licitação, podendo ser realizada para os seguintes
casos: (i) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou
projetos
geral;

executivos;

(iii)

financeiras

(ii)

assessorias
ou

pareceres,

ou

perícias

consultorias

tributárias;

(iv)

e

avaliações

técnicas

fiscalização,

e

em

auditorias

supervisão

ou

gerenciamento de obras ou serviços; (v) patrocínio ou defesa
de

causas

judiciais

ou

administrativas;

(vi)

treinamento

e

aperfeiçoamento de pessoal; (vii) restauração de obras de arte
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e de bens de valor histórico; (viii) controles de qualidade e
tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e
laboratoriais, instrumentação e monitoramento de
parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e
demais serviços de engenharia que se enquadrem.


7. Em que casos caberá credenciamento na Nova Lei?


De acordo com a nova legislação, o credenciamento caberá
em 3 (três) hipóteses: (i) paralela e não excludente: quando a
realização de contratações simultâneas em condições
padronizadas seja viável e vantajosa para a Administração
Pública; (ii) com seleção a critérios de terceiros: caso em que
a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto
da prestação; e (iii) em mercados fluidos: oportunidade em
que a flutuação constante do valor da prestação e das
condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por
meio de processo de licitação.



Contratos administrativos
1. É possível celebrar contrato verbal?


Não. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a
Administração, salvo o de pequenas compras ou o de
prestação de serviços de pronto pagamento, assim
entendidos aqueles de valor não superior a R$ 10.000,00 (dez
mil reais).


2. O contrato
instrumento?

poderá

ser

substituído

por

outro
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O instrumento de contrato é obrigatório, sendo possível a
Administração substituí-lo por outro instrumento hábil,
como carta-contrato, nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviço,
aplicando-se no que couber o disposto no art. 92 da referida
legislação, nas seguintes hipóteses: (i) dispensa de licitação
em razão de valor; (ii) compras com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem
obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica,
independentemente de seu valor.


3. Quais os procedimentos de divulgação do contrato?


O contrato deverá ser divulgado no Portal Nacional de
Contratações Públicas, sendo esta divulgação condição
indispensável de eficácia dos contratos e de seus
aditamentos. A referida divulgação deverá ocorrer no prazo de
20 dias úteis no caso de licitação e no prazo de 10 dias úteis,
no caso de contratação direta.


A ressalva fica para os casos de contratos celebrados em caso
de urgência, os quais terão eficácia a partir de sua assinatura,
mas deverão ser publicados nos prazos acima, sob pena de
nulidade.


No caso de obras, a Administração deverá divulgar em sítio
eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a
assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e
totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis
após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e
os preços praticados.
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4. Quando poderá acontecer a contratação de licitantes na
ordem de classificação e a contratação de remanescente
de obra, serviço ou fornecimento?


Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação,
a Administração, observados o valor estimado e sua eventual
atualização nos termos do edital, poderá:


(i) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na
ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço
melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

(ii) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas
pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatória, quando frustrada a negociação de melhor
condição.


Importante ressaltar que a recusa injustificada do
adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração caracterizará o descumprimento total da
obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente
estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em
favor do órgão ou entidade licitante. A referida regra não se
aplica no caso de convocação dos licitantes remanescentes.


5. Como se dará a vigência dos contratos com a Nova Lei?


A duração dos contratos será 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.


A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até
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5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos
contínuos.


Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos, acima
citados,

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.


A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até
10 (dez) anos nas hipóteses de dispensa de licitação que se
referem, resumidamente, a: (i) alta complexidade tecnológica
e defesa nacional; (ii) materiais de uso das Forças Armadas,
para fins de padronização (com exceções); (iii) inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo; (iv)
comprometimento da segurança nacional; (v) transferência
de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único
de Saúde (SUS); (vi) insumos estratégicos para a saúde.


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; e (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.


O contrato que previr a operação continuada de sistemas
estruturantes

de

tecnologia

da

informação

poderá

ter

vigência máxima de 15 (quinze) anos.
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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. Nesse caso, quando a não conclusão
decorrer de culpa do contratado, este será constituído em
mora, sendo aplicáveis as respectivas sanções administrativas
e a Administração poderá optar pela extinção do contrato ou
pelas medidas admitidas em lei para a continuidade da
execução contratual.


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.


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


6. A formalização de termo aditivo é condição para a
execução, pelo contratado, das alterações ao contrato?


Sim. A Lei ressalva, todavia, que nos casos de justificada
necessidade de antecipação de efeitos, a formalização deverá
ocorrer no prazo máximo de 1 mês.


Os registros que não caracterizam alteração do contrato
podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
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(i) variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à
repactuação de preços previstos no próprio contrato; 

(ii) atualizações, compensações ou penalizações financeiras
decorrentes das condições de pagamento previstas no
contrato; 

(iii) alterações na razão ou na denominação social do
contratado; 

(iv) empenho de dotações orçamentárias.



7. Como a “matriz de risco” interfere na revisão dos valores
pactuados?


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.


Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz
de alocação de riscos, será considerado 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.


8. Quando precluirá o direito a revisão contratual?


Desde que o contratado tenha feito pedido de
restabelecimento do equilíbrio durante a vigência do contrato
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e antes de eventual prorrogação, é possível que se reconheça
que houve desequilíbrio econômico-financeiro, ainda que
após a extinção do contrato. Nesse caso, será concedida
indenização ao contratado por meio de termo indenizatório.


9. Como se dará a garantia do contrato?


O contrato poderá ser garantido por meio de caução em
dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma
escritural, seguro-garantia ou fiança bancária emitida por
banco ou instituição financeira devidamente autorizada a
operar no País pelo Banco Central do Brasil. A opção deve ser
feita pelo contratado.


Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a
garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual
para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante
análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.


A garantia prestada pelo contratado será liberada ou
restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua
extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.


Há casos em que a garantia, se exigida, será prestada na
modalidade de seguro-garantia, como, por exemplo, para
obras e serviços de engenharia de grande vulto, onde será
prestada no limite de até 30% (trinta porcento) do valor do
contrato.


10. Em quais hipóteses o contrato poderá ser extinto?


(i) não cumprimento ou cumprimento irregular de normas
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editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de
projetos ou de prazos;

(ii) desatendimento

das

determinações

regulares

emitidas

pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execução ou por autoridade superior; 

(iii) alteração
estrutura

social

da

ou

empresa

modificação
que

restrinja

da

finalidade

sua

ou

da

capacidade

de

concluir o contrato; 

(iv) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução
da sociedade ou falecimento do contratado; 

(v) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados,
impeditivos da execução do contrato; 

(vi) atraso

na

obtenção

impossibilidade
anteprojeto

que

de

obtê-la,

dela

da
ou

resultar,

licença

ambiental,

alteração

ainda

que

substancial
obtida

no

ou
do

prazo

previsto; 

(vii) atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a
desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade
de liberação dessas áreas;

(viii) razões de interesse público, justificadas pela autoridade
máxima do órgão ou da entidade contratante;

(ix) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de
cargos

prevista

em

lei,

bem

como

em

outras

normas

específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da
Previdência Social ou para aprendiz.



11. Quando contratado terá direito à extinção do contrato?



Com

exceção

dos

casos

de

calamidade

pública,

de

grave

perturbação da ordem interna ou de guerra, o contratado
poderá requerer a extinção do contrato sempre que houver:



(i) supressão, por parte da Administração, de obras, serviços
ou compras que acarrete modificação do valor inicial do
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contrato além do limite permitido;

(ii) suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

(iii) repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias
úteis, independentemente do pagamento obrigatório de
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

(iv) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da
nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos
devidos pela Administração por despesas de obras, serviços
ou fornecimentos;

(v) não liberação pela Administração, nos prazos contratuais,
de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou
fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à
Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação
de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.


12. Quais as novidades sobre sanções que poderão ser
aplicadas a licitantes e contratados?


Os crimes em licitação deixaram de ser recepcionados pela
Lei de Licitações, passando para o Código Penal. Entretanto,
as sanções administrativas, decorrentes do cometimento de
infrações administrativas, seguem com previsão na legislação
própria, sendo consideradas infrações administrativas as
seguintes hipóteses:


(i) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

(ii) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause
grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços
públicos ou ao interesse coletivo;

(iii) dar causa à inexecução total do contrato;
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(iv) deixar de entregar a documentação exigida para o
certame; 

(v) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato
superveniente devidamente justificado; 

(vi) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação
exigida para a contratação, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta; 

(vii) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do
objeto da licitação sem motivo justificado; 

(viii) apresentar declaração ou documentação falsa exigida
para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
ou a execução do contrato; 

(ix) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na
execução do contrato;

(x) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de
qualquer natureza;

(xi) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitação; 

(xii) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º
de agosto de 2013.


As sanções administrativas aplicáveis são:


I - Advertência: nesse caso, caberá recurso no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data da intimação, dirigido à
autoridade que tiver proferido a decisão, que, se não a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o
recurso com sua motivação à autoridade superior (art. 166, da
Lei nº 14.133/21);


II - Multa: em todo caso, a pena de multa não poderá ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado
com contratação direta, sendo cabível em todas as
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irregularidades acima, podendo ser cumulada com as demais
sanções. Também nesse caso, caberá recurso no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data da intimação (art. 166, da
Lei nº 14.133/21);


III - Impedimento de licitar e contratar: impedirá o
responsável de licitar ou contratar no âmbito da
Administração Pública direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
Nesse caso, caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contado da data da intimação (art. 166, da Lei nº 14.133/21);


IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar:
impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da
Administração Pública direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6
(seis) anos. Nesse caso, caberá apenas pedido de
reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido
no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu
recebimento.


Nos casos de aplicação das sanções de impedimento de licitar
e contratar, bem como na declaração de inidoneidade, a
Administração
deverá
instaurar
Processo
de
Responsabilização, a ser conduzido por comissão composta
de 2 (dois) ou mais servidores estáveis.


A aplicação da penalidade não exclui o dever de reparar dano
causado à Administração Pública. 
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