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A P R E S E N T A Ç Ã O

É com grande satisfação que o RBGV Advogados apresenta
este e-book com as principais novidades da nova Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, a Lei Federal nº 14.133/2021, sancionada
em 1º de abril de 2021.

De maneira sistematizada, prática e simples, este e-book
fornece as principais informações e novidades sobre a nova Lei,
sobretudo as alterações mais significativas em relação ao marco
federal anterior, a Lei Federal nº 8.666/1993. A Lei nº 14.133/2021
institui as novas regras gerais para as licitações nacionais e os
contratos públicos, revogando a já citada Lei nº8.666/1993, além da
Lei do Pregão (Lei n.º 10.520/2002) e do Regime Diferenciado de
Contratações – RDC (Lei n.º 12.462/2011). Trata-se, portanto, de
marco legislativo que unifica as normas gerais para licitações e
contratos administrativos.

Este e-book foi dividido em doze partes, que contém as
principais novidades trazidas pela nova Lei: a) modalidades de
licitação; b) procedimentos auxiliares da licitação; c) novos critérios
de julgamento; d) contratação integrada e semi-integrada; e) modos
de disputa; f) seguro-garantia; g) matriz de riscos; h) novo sistema de
registro de preços; i) vigência contratual; j) Estudo Técnico
Preliminar (ETP); k) sanções administrativas; e l) programas de
integridade e compliance.

Esperamos que este material seja de proveitosa leitura para
todos clientes e parceiros do escritório e mobilize ações para
aprimoramento constante e atualizado das licitações nacionais.
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1. CONHEÇA A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS Nº 14.133/2021

A Lei nº 8.666/1993, que regulamentava as licitações e
contratos administrativos no âmbito federal, já se encontrava
defasada em diversos aspectos técnicos, práticos e jurídicos. A
verdade é que a dinâmica da sociedade sofreu diversas
mudanças, demandando do Estado novas respostas em relação a
este constante dinamismo das relações sociais.

Assim, a antiga Lei de Licitações e Contratos
Administrativos (Lei nº 8.666/1993) não acompanhou a
demanda exigida pela sociedade, pois continha disposições
ineficientes, burocráticas e atrasadas que provocaram
inúmeras dificuldades para os atores envolvidos no âmbito
das licitações e contratos administrativos.

Além disso, a Administração Pública tem se preocupado
em qualificar seus agentes para atuar de uma maneira mais
consensual e eficiente. A nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos vem como um reforço para este paradigma,
fornecendo instrumentos para lidar com os problemas
contemporâneos que a antiga lei não dava mais conta.

A Lei nº 14.133/2021, assim, desponta com o objetivo de
modernizar as normas gerais sobre licitações e contratos,
consolidando diversas práticas que surgiram ao longo desses
quase trinta anos de vigência da Lei nº 8.666/1993, a fim de
diminuir a burocracia e incrementar maior eficiência nas
licitações públicas.
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A Lei nº 14.133/2021 apresenta novidades com a
recepção de preceitos da Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão),
da Lei nº 12.462/2011 (Lei do RDC) e da Lei nº 13.303/2016 (Lei
das Estatais), bem como reestrutura e exclui dispositivos da
Lei nº 8.666/1993, inovando significativamente ao remodelar
o rito dos processos licitatórios e contratações públicas.

Nesses breves comentários serão destacadas novidades
que variam desde os processos que antecedem à publicação do
edital de licitação até o momento da execução dos contratos
administrativos.

Nos próximos tópicos, você encontrará as principais
mudanças a respeito das modalidades de licitação, dos novos
parâmetros de julgamento, a recepção do regime de
contratação integrada e semi-integrada, os novos modos de
disputa, a alteração do funcionamento dos seguros-garantia, o
estabelecimento de matriz de riscos, entre outras inovações.

2. QUAIS AS PRINCIPAIS MUDANÇAS DA LEI Nº 14.133/2021?
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A) MODALIDADES DE LICITAÇÃO

Art. 22. São modalidades de licitação:
I - concorrência;
II - tomada de preços;
III - convite;
IV - concurso;
V - leilão.

§1º Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução de seu objeto.

§2º Tomada de preços é a modalidade de licitação
entre interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data
do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação.

§3º Convite é a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em
número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado,
cópia do instrumento convocatório e o estenderá
aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas
da apresentação das propostas.

§4º Concurso é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a
instituição de prêmios ou remuneração aos
vencedores, conforme critérios constantes de
edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco)
dias.

§5º Leilão é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para a venda de bens
móveis inservíveis para a administração ou de
produtos legalmente apreendidos ou penhorados,
ou para a alienação de bens imóveis prevista no
art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou
superior ao valor da avaliação.

Art. 28. São modalidades de licitação:
I –pregão;
II –concorrência;
III – concurso;
IV –leilão;
V –diálogo competitivo.

[...]

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 ado inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

Art. 30. O concurso observará as regras e condições
previstas em edital, que indicará:
I -a qualificação exigida dos participantes;
II - as diretrizes e formas de apresentação do trabalho;
III - as condições de realização e o prêmio ou remuneração
a ser concedida ao vencedor.

Art. 31. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a
servidor designado pela autoridade competente da
Administração, e regulamento deverá dispor sobre seus
procedimentos operacionais.

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;
[...]

Na Lei nº 14.133/2021:Na Lei nº 8.666/1993:
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Uma das principais diferenças impostas pela Lei nº
14.133/2021 foi o novo tratamento conferido às modalidades de
licitação. Além de ter suprimido as modalidades do “convite”
e da “tomada de preços” , a nova Lei também trouxe a figura
do diálogo competitivo. Esta modalidade foi influenciada pelo
direito estrangeiro e faz parte da lógica consensual que vem
tomando força na gestão da Administração Pública Brasileira.

De acordo com o art. 6º, inc. XLII, da Lei nº 14.133/2021,
o diálogo competitivo é “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”.

O diálogo competitivo, de acordo com o art. 32 da Lei
nº 14.133/2021, é restrito a contratações que atendam os
seguintes requisitos: (i) objeto envolvendo alguma inovação
tecnológica/técnica; (ii) demanda de adaptações nos
bens/serviços já ofertados pelo mercado e; (iii) a existência
de alguma impossibilidade de definição com precisão das
especificações técnicas do objeto.

Como se pode observar, todas as hipóteses são
exemplos de situações de maior diálogo entre a Administração
Pública e os licitantes.
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Além de ter que preencher simultaneamente os referidos
requisitos, o inciso II do art. 32 da Lei prevê que o diálogo
competitivo deve servir para identificar os meios e as alternativas
capazes de satisfazer as necessidades da Administração, dando
ênfase para “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”.

Outra inovação importante da nova Lei está prevista no
art. 29, em que há uma aproximação do rito do pregão com o
da concorrência, já que ambas as modalidades seguirão o rito
comum previsto pelo art. 17 (rito já previsto pela revogada Lei
do Pregão).

Isto significa dizer que a partir de agora tanto um
quanto o outro seguirão as seguintes fases: I – preparatória; II
– divulgação do edital; III – propostas e lances; IV –
julgamento; V – habilitação; VI – recursal e; VII –
homologação.

A diferença entre a utilização do pregão e o da
concorrência se dará em razão dos “padrões de desempenho e
qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificações usuais de mercado” (art. 29 da Lei).
Assim, sempre que o padrão de desempenho e qualidade
puderem ser objetivamente definidos pelo edital, a
Administração deverá utilizar a modalidade do pregão.

Já a concorrência será utilizada quando não for possível
definir tais critérios e quando o objeto tratar sobre “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
ado inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei”.
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Na Lei nº 14.133/2021:

B) PROCEDIMENTOS AUXILIARES DA LICITAÇÃO

Por fim, é importante destacar que o art. 28, §2º, da Lei
14.133/2021 reproduz o art. 22, §8º, da Lei nº 8.666/1993. Ou seja,
ambos dispositivos vedam a criação de outras modalidades de
licitação ou a combinação das que são estabelecidas em lei.
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Art. 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta Lei:
I - credenciamento;
II - pré-qualificação;
III - procedimento de manifestação de interesse;
IV - sistema de registro de preços;
V - registro cadastral.

§ 1º Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e
objetivos definidos em regulamento.

§ 2º O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações previstos nos incisos II e
III do caput deste artigo seguirá o mesmo procedimento das licitações.

Art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:
I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de
contratações simultâneas em condições padronizadas;
II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do
beneficiário direto da prestação;
III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições
de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

[...]

Art. 80. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente:
I - licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação
vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos;
II - bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela Administração.

[...]

Art. 81. A Administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de
manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a
propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções
inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, na forma de regulamento.

§ 1º Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de
utilidade para a licitação, realizados pela Administração ou com a sua autorização, estarão à
disposição dos interessados, e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios
correspondentes, conforme especificado no edital.



Na Lei nº 14.133/2021:
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§ 2º A realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, levantamentos e projetos
em decorrência do procedimento de manifestação de interesse previsto no caput deste artigo:

I - não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório;
II - não obrigará o poder público a realizar licitação;
III - não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração;
IV - será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada, em qualquer hipótese, a
cobrança de valores do poder público.

§ 3º Para aceitação dos produtos e serviços de que trata o caput deste artigo, a Administração
deverá elaborar parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço
entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são
compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que
propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis.

§ 4º O procedimento previsto no caput deste artigo poderá ser restrito a startups, assim
considerados os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de
pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial, que se dediquem à pesquisa,
ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções
tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto, exigida, na seleção definitiva da
inovação, validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o
atendimento das necessidades da Administração.

Para além das novidades relacionadas às modalidades de
licitação, a Lei nº 14.133/2021 traz grande novidades quanto aos
chamados procedimentos auxiliares de licitação. Segundo o art.
78 da nova Lei, eles consistem no: credenciamento, pré-
qualificação, procedimento de manifestação de interesse (PMI),
sistema de registro de preços e registro cadastral.



Isto é, a nova Lei avança e reconhece explicitamente a
existência dos procedimentos auxiliares na Administração,
como o procedimento de manifestação de interesse (PMI) e o
credenciamento, superando a falta de previsão legal na Lei nº
8.666/1993.

O PMI, por exemplo, trata de procedimento já
amplamente utilizado na prática das contratações públicas em
projetos de PPPs e concessões, mas que carecia de uma previsão
expressa na Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Com o
objetivo de afastar quaisquer controvérsias acerca de sua
utilização nos certames licitatórios, a Lei nº 14.133/2021 prevê em
seu art. 81 a existência expressa do PMI.

Com efeito, o PMI consiste em um mecanismo que
permite o auxílio do setor privado na elaboração do instrumento
convocatório, por intermédio do qual o Poder Público recebe
estudos, levantamentos, investigações ou projetos. O
fundamento legal era identificado no art. 21 da Lei n° 8.987/1995,
a Lei Geral de Concessões.

Trata-se, portanto, de previsão legal que procura
conferir segurança jurídica à participação e cooperação do
setor privado na estruturação das licitações públicas.
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C) NOVOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Art. 45. O julgamento das propostas será
objetivo, devendo a Comissão de licitação ou
o responsável pelo convite realizá-lo em
conformidade com os tipos de licitação, os
critérios previamente estabelecidos no ato
convocatório e de acordo com os fatores
exclusivamente nele referidos, de maneira a
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos
órgãos de controle

§1º Para os efeitos deste artigo, constituem
tipos de licitação, exceto na modalidade
concurso:

I - a de menor preço - quando o critério de
seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração determinar que será vencedor
o licitante que apresentar a proposta de
acordo com as especificações do edital ou
convite e ofertar o menor preço;

II - a de melhor técnica;

III - a de técnica e preço.

IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de
alienação de bens ou concessão de direito real
de uso.
[...]

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de
acordo com os seguintes critérios:

I – menor preço;

II – maior desconto;

III – melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV – técnica e preço;

V – maior lance, no caso de leilão;

VI – maior retorno econômico.

Art. 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto
e, quando couber, por técnica e preço considerará o
menor dispêndio para a Administração, atendidos os
parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de
licitação.

§1º Os custos indiretos, relacionados com as despesas de
manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto
ambiental do objeto licitado, entre outros fatores
vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados
para a definição do menor dispêndio, sempre que
objetivamente mensuráveis, conforme disposto em
regulamento.
[...]

Na Lei nº 14.133/2021:Na Lei nº 8.666/1993:
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A nova Lei inova parcialmente quanto aos critérios de julgamento
das licitações. Isto porque há alguns critérios que continuaram sem
grandes mudanças, tais como: a) o maior desconto, que será baseado no
preço global fixado pelo edital, podendo ser estendido aos futuros termos
aditivos; b) a melhor técnica/conteúdo artístico, que versará
exclusivamente sobre as propostas técnicas ou artísticas, devendo o
prêmio ser previamente definido pelo edital; c) o critério da técnica e
preço que estabelecerá pontuações para esses dois aspectos (técnica x
preço) com base em critérios objetivos do edital e o licitante com a melhor
pontuação vence e; d) o maior lance de leilão, que vencerá aquele que
oferecer a maior proposta.



Por outro lado, cumpre chamar atenção para o critério
de MAIOR RETORNO ECONÔMICO. Nesta modalidade de
licitação será considerada vencedora a proposta que
proporcionar a maior economia para a Administração.

Nos termos do art. 39, §3º, trata-se da proposta em que
o retorno econômico for o maior ao Poder Público, resultante
da economia que se estima gerar com a execução da proposta
de trabalho, deduzida a proposta de preço.

A remuneração será fixada em percentual que incidirá de
forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução
do contrato. Para saber como será calculada a economia gerada,
o art. 39, §2º, prevê que o edital deve estabelecer parâmetros
objetivos que servirão como base de cálculo para calcular a
contraprestação a ser paga ao contratado.

De acordo com o art. 39 da Lei nº 14.133/2021, este critério
de julgamento será exclusivo para a celebração dos “contratos de
eficiência”. Os contratos de eficiência, por sua vez, tem como
objeto a prestação de serviços, realização de obras e o
fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia
ao contratante, na forma de redução de despesas correntes,
remunerando o contratado com base em percentual da economia
gerada.

E nos casos em que não for constatada nenhuma
economia, o §4º do mesmo dispositivo prevê que “a diferença
entre a economia contratada e a efetivamente obtida será
descontada da remuneração do contratado”. Caso a diferença
entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior
ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado estará
sujeito às sanções que tenham sido previstas no contrato.
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‘

A outra novidade está no critério do MENOR PREÇO. A
principal dificuldade decorria do fato de que a Lei nº
8.666/1993 era muito simplista e determinava que bastava o
preenchimento das condições objetivas do edital para que a
proposta com o menor preço saísse vitoriosa do certame.
Porém, em muitos casos em que os editais não eram
exigentes, o resultado era “o governo pagar pouco por algo
que não vale nada”. ¹

Assim, a Lei nº 14.133/2021 prevê em seu art. 34 que o
julgamento por menor preço considerará o menor dispêndio
para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de
qualidade definidos no edital de licitação.

Além disso, o §1º do art. 34 prevê que os custos indiretos,
relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição,
depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros
fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados
para a definição do menor dispêndio.

Ainda em relação ao menor preço, o art. 23 da Lei nº
14.133/2021 obriga o valor previamente estimado da contratação
“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”. Inclusive, nesse
sentido, o §1º e o §2º do art. 23 detalham como a pesquisa de
mercado deve ser feita.

Estes novos dispositivos demonstram a preocupação do
legislador em relação à qualidade e exequibilidade das propostas
apresentadas pelos licitantes, sobretudo em relação a objetos de
baixa complexidade que são diariamente submetidos a pregões de
menor preço. Assim, o velho costume da Administração Pública de
contratar somente visando o preço, independente da qualidade e da
sua exequibilidade, é vedado pela nova legislação.
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D) CONTRATAÇÃO INTEGRADA E SEMI-INTEGRADA

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

XXXII – contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado
é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de
engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais
operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII – contratação semi-integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o
contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de
engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais
operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

Art. 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese
em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto
da licitação e os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo.

[...]
§ 3º Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de
contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos
entre o contratante e o contratado.

§ 4º Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à
contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de
sua responsabilidade na matriz de riscos.

[...]

Art. 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes:
[...]
V – contratação integrada;
VI – contratação semi-integrada;

§ 2º A Administração é dispensada da elaboração de projeto básico nos casos de contratação integrada,
hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto de acordo com metodologia definida em ato do órgão
competente, observados os requisitos estabelecidos no inciso XXIV do art. 6º desta Lei.

Art. 133. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração
dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

I - para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior;

II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos
da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do
contratado, observados os limites estabelecidos no art. 124 desta Lei;

III – por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do § 5º do art. 45
desta Lei;

IV – por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administração.

Na Lei nº 14.133/2021:
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A Lei nº 14.133/2021 incorpora a figura da contratação
integrada e semi-integrada.

De acordo com o art. 6º, incs. XXXII e XXXIII, a contratação
integrada é aquela “em que o contratado é responsável por elaborar
e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços
de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar
montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e
suficientes para a entrega final do objeto”.

Já a contratação semi-integrada é o “regime de contratação
de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável
por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e
serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e
realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações
necessárias e suficientes para a entrega final do objeto”.

Ou seja, a grande diferença entre o regime da contratação
integrada e o da semi-integrada é que na primeira o licitante é
responsável pelo projeto básico e pelo executivo, enquanto que
nesta o contratado é responsável somente pelo projeto
executivo.

Em razão da complexidade das licitações que envolvem
essas formas de contratações, a nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos também se preocupou em atrelar as contratações
integradas e semi-integradas ao instituto da matriz de riscos.
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Nesse sentido, o art. 22, §§3º e 4º, da nova Lei, preveem
que o edital obrigatoriamente contemple a matriz de alocação
de riscos entre o contratante e o contratado nos casos em que
qualquer uma das duas formas de contratação forem utilizadas.

Além disso, o desenvolvimento de licitações por um
desses dois regimes permite que o contratado tenha maior
liberdade – dentro dos limites impostos pela própria
Administração (seja pelo anteprojeto ou pelo projeto base) –
para conceber a melhor forma de entregar o objeto licitado.

Assim, o art. 133, da nova Lei, restringiu as hipóteses de
alteração dos valores contratuais somente aos casos de
desequilíbrio econômico-financeiro causado por caso fortuito ou
força maior (não previsto na matriz de risco), por necessidade de
alteração do projeto ou das especificações para melhor
adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da
Administração, por necessidade de alteração do projeto nas
contratações semi-integradas, nos termos do § 5º do art. 46, e
por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de
riscos como de responsabilidade da Administração.

Por fim, cabe destacar que essas figuras não são inéditas
no ordenamento jurídico brasileiro, já que se faziam presentes na
Lei nº 11.079/2004 (Lei de PPPs), na Lei nº 12.462/2011 (Regime
Diferenciado de Contratação – RDC – art. 9º) e, posteriormente,
na Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais - art. 42, §§1º a 3º).
Contudo, a recepção desses tipos de contratação pela atual Lei
de Licitações e Contratos permite que toda a Administração
Pública faça uso dessas figuras, de acordo com os ditames
fixados pela própria Lei, e não só as empresas estatais regidas
pela Lei nº 13.303/2016 ou as licitações anteriormente
submetidas ao rito do RDC.
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E) MODOS DE DISPUTA

Art. 56. O modo de disputa poderá ser, isolada ou conjuntamente:

I – aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e
sucessivos, crescentes ou decrescentes;
II – fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para
sua divulgação.

§ 1º A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de
julgamento de menor preço ou de maior desconto.

§ 2º A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de
técnica e preço.

§ 3º Serão considerados intermediários os lances:

I – iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance;
II – iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento.

§ 4º Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa
aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações.

§ 5º Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá
reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos
quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global,
empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para
eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

Art. 56. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir
a melhor oferta.

Na Lei nº 14.133/2021:

Dentre as importantes recepções que a nova Lei de
Licitações e Contratos fez está a admissão de diferentes tipos de
disputa no processo licitatório. Isto importa dizer que as chamadas
licitações “abertas” ou “fechadas”, anteriormente previstas em
leis tais como a Lei nº 12.462/11 (Lei do RDC) e a Lei nº 13.303/16
(Lei das Estatais), estão abarcadas agora na Lei nº 14.133/2021.
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O modo de disputa aberto é aquele em que os licitantes
apresentam suas ofertas abertamente por meio de lances
sucessivos, de acordo com o critério adotado para o julgamento
das propostas. Nesse sentido, destaca-se o pregão eletrônico,
uma vez que nesta modalidade os concorrentes apresentam suas
ofertas ao pregoeiro e aos demais participantes.

Por outro lado, no modo de disputa fechado, as
propostas permanecem sigilosas até a data e hora escolhidos
para abertura dos envelopes. É o que ocorria na maior parte das
licitações regidas pela Lei nº 8.666/93, por exemplo.

Seguindo o exemplo da Lei das Estatais e do RDC, a nova
Lei de Licitações e Contratos, em seu art. 56, também permitiu
que os modos de disputas possam ser usados de forma isolada
ou conjuntamente. A partir de agora, a depender do caso, será
possível ter uma licitação com uma primeira fase em que todos
os licitantes apresentam seus lances de forma pública e
sucessivamente (aberto) e, posteriormente, em um segundo
momento, os melhores colocados sejam convocados a
fornecerem uma proposta em envelope fechado (fechado). A
lógica inversa também se aplica.

As únicas restrições são as trazidas pelos §§1º e 2º, do art.
56, uma vez que, nas licitações de menor preço ou maior
desconto é vedada a utilização do modo fechado de maneira
isolada, sendo permitido apenas ao gestor que mescle, no curso
da licitação, os modos aberto e fechado (art. 56, §1º). O mesmo
ocorre nas licitações cujo critério for técnica e preço, pois a Lei
proíbe que se use o modo aberto nestes casos (art. 56, §2º).



F) SEGURO-GARANTIA

Art. 56. A critério da autoridade competente,
em cada caso, e desde que prevista no
instrumento convocatório, poderá ser exigida
prestação de garantia nas contratações de
obras, serviços e compras.

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das
seguintes modalidades de garantia:

II - seguro-garantia;

§ 2º A garantia a que se refere o caput deste
artigo não excederá a cinco por cento do valor
do contrato e terá seu valor atualizado nas
mesmas condições daquele, ressalvado o
previsto no parágrafo 3º deste artigo.

§ 3º Para obras, serviços e fornecimentos de
grande vulto envolvendo alta complexidade
técnica e riscos financeiros consideráveis,
demonstrados através de parecer
tecnicamente aprovado pela autoridade
competente, o limite de garantia previsto no
parágrafo anterior poderá ser elevado para até
dez por cento do valor do contrato.

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

XXII – obras, serviços e fornecimentos de grande vulto:
aqueles cujo valor estimado supera R$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de reais);

Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada
caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital,
prestação de garantia nas contratações de obras, serviços
e fornecimentos.
[...]

II – seguro-garantia;

Art. 97. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel
cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado
perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos
e as indenizações decorrentes de inadimplemento,
observadas as seguintes regras nas contratações regidas
por esta Lei:

I – o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao
prazo estabelecido no contrato principal e deverá
acompanhar as modificações referentes à vigência deste
mediante a emissão do respectivo endosso pela
seguradora;
II – o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o
contratado não tiver pago o prêmio nas datas
convencionadas.

Parágrafo único. Nos contratos de execução continuada
ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será
permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na
data da renovação ou do aniversário, desde que mantidas
as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e
desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado
o disposto no § 2º do art. 95 desta Lei.

Art. 98. 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.

Art. 99. Nas contratações de obras e serviços de
engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a
prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia,
com cláusula de retomada prevista no art. 101 desta Lei,
em percentual equivalente a até 30% (trinta por cento) do
valor inicial do contrato.

Na Lei nº 14.133/2021:Na Lei nº 8.666/1993:
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Art. 102. Na contratação de obras e serviços de
engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia
na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a
seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado,
assumir a execução e concluir o objeto do contrato,
hipótese em que:

I – a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os
aditivos, como interveniente anuente, e poderá:

a) ter livre acesso às instalações em que for executado o
contrato principal;
b) acompanhar a execução do contrato principal;
c) ter acesso a auditoria técnica e contábil;
d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela
obra ou pelo fornecimento;

II - a emissão de empenho em nome da
seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão do
contrato, será autorizada desde que demonstrada sua
regularidade fiscal;

III – a seguradora poderá subcontratar a conclusão do
contrato, total ou parcialmente.
Parágrafo único. Na hipótese de inadimplemento do
contratado, serão observadas as seguintes disposições:
I – caso a seguradora execute e conclua o objeto do
contrato, estará isenta da obrigação de pagar a
importância segurada indicada na apólice;
II – caso a seguradora não assuma a execução do contrato,
pagará a integralidade da importância segurada indicada
na apólice.

Na Lei nº 14.133/2021:Na Lei nº 8.666/1993:

A figura do seguro-garantia ganhou uma atenção especial na Lei
nº 14.133/2021. Isto porque, além de alterações significativas em
dispositivos previstos na antiga Lei de Licitações, ocorreu a inclusão de
novas regras que tornam o seguro-garantia um instituto mais relevante.

Na antiga redação legal, as licitações tinham como limite, para o
valor do seguro-garantia, o percentual de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, admitindo um aumento em até 10% (dez por cento) no
caso de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta
complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis.
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A partir de agora, o acréscimo percentual do seguro-
garantia não está mais limitado apenas às licitações de grande
vulto, pois, de acordo com o art. 98, tal incremento poderá ser
aplicado em contratações de obras, serviços e de fornecimento
independentemente da sua vultuosidade, desde que justificada
mediante análise da complexidade técnica e dos riscos
envolvidos.

Para a contratação de obras de grande vulto – aquelas que,
de acordo com o art. 6º, inc. XXII, superam o valor de R$
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) – a Lei nº 14.133/2021
reservou, em seu art. 99, a possibilidade de que o seguro-garantia
seja de até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato.

Além disso, especificamente para a contratação de obras e
serviços de engenharia, a nova Lei de Licitações e Contratos inovou
ao prever em seu art. 101 a possibilidade do edital exigir a prestação
da garantia na modalidade seguro-garantia. Nesse caso, havendo
inadimplemento do contratado, a seguradora deverá assumir a
execução e concluir o objeto contratado com a Administração.

Essa nova sistemática inaugura uma nova fase nas
contratações públicas, focando sobretudo na capacidade
econômico-financeira dos licitantes para garantir o cumprimento
dos contratos públicos. A mudança de paradigma se deu
principalmente pela falha do modelo anterior que priorizava
principalmente a experiência anterior do contratado.
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Em 2018, o Tribunal de Contas da União (TCU) identificou mais
de 14.000 obras públicas financiadas com recursos federais paradas
em todo o país. Dentre as causas, destacam-se as paralisações por
contratos com projeto básico deficiente (47%); por abandono pela
empresa contratada (23%) e; pela dificuldade dos entes subnacionais
em gerir os recursos federais recebidos (10%).

Diante desse cenário, o novo modelo congregará critérios que
avaliam o know-how do licitante, mantendo as exigências em relação
à experiência técnica do contratado, bem como se voltará a qualificar
com mais rigor as condições econômico-financeiras dos interessados,
a fim de garantir recursos (de natureza pecuniária ou obrigacional)
para a concretização do objeto licitado.

47%

23%

12%

10%

3%
3%

1% 1%
Técnico

Abandono pela empresa

Outros

Orçamentário/Financeiro

Órgãos de Controle

Judicial

Titularidade/Desaporpriação

Ambiental

²  Obras paralisadas no país – causas e soluções. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/obras-
paralisadas-no-pais-causas-e-solucoes.htm. Acesso em 02/04/2020. 
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G) MATRIZ DE RISCOS

Art. 6º (...)
XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente
de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de
sua ocorrência;

b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá
liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação
das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico;

c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá
liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de
aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as
características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;
(...)

Art. 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em
que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da
licitação e os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo.

§ 1º A matriz de que trata o caput deste artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e
estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a
ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso ocorra durante a execução contratual.

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

I – às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato nos casos em
que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que
pretenda o restabelecimento;
II – à possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução
contratual;
III – à contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação
ao preço ofertado.

§ 3º Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de
contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos
entre o contratante e o contratado.

§ 4º Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação
associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua
responsabilidade na matriz de riscos.
[...]

Art. 133. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos
valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

IV – por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administração.

Na Lei nº 14.133/2021:
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A matriz de riscos é definida pelo art. 6, inc. XXVII da Lei,
como “cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades
entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de
eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as
seguintes informações [...]”.

Ou seja, a matriz de riscos consiste em uma cláusula
contratual de segurança que busca suavizar possíveis impactos
supervenientes na execução do contrato, por meio da alocação
de riscos e divisão de responsabilidades entre as partes
contratantes.

Desse modo, a matriz de risco tem por objetivo minimizar
a insegurança jurídica, e em última análise, diminuir os
recorrentes conflitos administrativos e judiciais.

A figura é inédita na Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, mas já era conhecida de outros diplomas
normativos. A Lei Federal nº 11.079/2004 (a Lei de PPPs), por
exemplo, prevê nos arts. 4º, inc. VI, e 5º, inc. III, a existência de uma
“repartição de riscos” entre os contratantes. Além disso, a Lei
Federal nº 12.462/2011 (a Lei do RDC) também dispõe
expressamente sobre esse instituto em seu art. 9º, §5º. Finalmente,
a Lei Federal nº 13.303/2016 (a Lei das Estatais) impõe que as
contratações realizadas na modalidade integrada ou semi-integrada
observem a disposição sobre a matriz de riscos do contrato (art. 42,
§1º, inc. I, alínea “d”).
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Por outro lado, a novidade que desponta com a Lei nº
14.133/2021 está no fato de que o estabelecimento da matriz
de riscos do contrato poderá ser previsto pelo edital em
relação a qualquer modalidade de contratação, nos termos do
caput do art. 22 da nova Lei.

Em que pese ser recomendável para dotar os contratos de
maior segurança jurídica, a matriz de risco é apenas obrigatória
para a contratação integrada e semi-integrada, bem como para
as contratações de grande vulto (art. 22, §3º, da Lei nº
14.133/2021).

O avanço possibilitado pela nova Lei permite uma
diminuição na incidência de pedidos de reequilíbrio econômico-
financeiro, visto que na ocorrência de algum fato que gere
desiquilíbrios no contrato, cujo sinistro tenha sido previsto de
modo prévio na matriz de riscos, não permitirá a reivindicação ao
aditivo contratual. Inclusive, é durante a própria divisão de riscos
que deve ser definido o método pelo qual se dará a
recomposição do equilíbrio econômico do contrato.

Por outro lado, os arts. 130 e 133, inc. IV, da Lei nº
14.133/2021 mantêm o direito de reequilíbrio do contrato diante
da ocorrência de fatos supervenientes imprevisíveis, tais como os
decorrentes de fato do príncipe, força maior, caso fortuito ou que
gerem a alteração unilateral por parte da Administração.

Portanto, a nova Lei de Licitações e Contratos permite
avanços quanto à divisão de riscos contratuais, a fim de diminuir
a necessidade constante de celebração de termos aditivos, bem
como resguarda o direito das partes em manter o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato diante da ocorrência de fatos
imprevisíveis.



Na Lei nº 14.133/2021:Na Lei nº 8.666/1993:

H) NOVO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Art. 15. As compras, sempre que possível,
deverão:
[...]
II - ser processadas através de sistema de
registro de preços;
[...]
§1º O registro de preços será precedido de
ampla pesquisa de mercado.

§2º Os preços registrados serão publicados
trimestralmente para orientação da
Administração, na imprensa oficial.

§3º O sistema de registro de preços será
regulamentado por decreto, atendidas as
peculiaridades regionais, observadas as
seguintes condições:
I - seleção feita mediante concorrência;
II - estipulação prévia do sistema de
controle e atualização dos preços
registrados;
III - validade do registro não superior a um
ano.

§4º A existência de preços registrados não
obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições.

Art. 82. O edital de licitação para registro de
preços observará as regras gerais desta Lei e
deverá dispor sobre:
I – as especificidades da licitação e do seu
objeto, inclusive a quantidade máxima de
cada item que poderá ser adquirida;
II – a quantidade mínima a ser cotada de
unidades de bens ou, no caso de serviços, de
unidades de medida;
III – a possibilidade de prever preços
diferentes:
a) quando o objeto for realizado ou entregue
em locais diferentes;
b) em razão da forma e do local de
acondicionamento;
c) quando admitida cotação variável em
razão do tamanho do lote;
d) por outros motivos justificados no
processo;
IV – a possibilidade de o licitante oferecer ou
não proposta em quantitativo inferior ao
máximo previsto no edital, obrigando-se nos
limites dela;
V – o critério de julgamento da licitação, que
será o de menor preço ou o de maior
desconto sobre tabela de preços praticada
no mercado;
VI – as condições para alteração de preços
registrados;
VII – o registro de mais de um fornecedor ou
prestador de serviço, desde que aceitem
cotar o objeto em preço igual ao do licitante
vencedor, assegurada a preferência de
contratação de acordo com a ordem de
classificação;
VIII – a vedação à participação do órgão ou
entidade em mais de uma ata de registro de
preços com o mesmo objeto no prazo de
validade daquela de que já tiver participado,
salvo na ocorrência de ata que tenha
registrado quantitativo inferior ao máximo
previsto no edital;
IX –as hipóteses de cancelamento da ata de
registro de preços e suas consequências.
[...]
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O registro de preços é um procedimento especial
desenvolvido dentro de uma das modalidades de licitação que
permite a escolha da proposta mais vantajosa projetada para
uma futura contratação. Nesse sentido, após o regular trâmite
do processo licitatório, firma-se compromisso com o vencedor
através de uma “ata de registro de preços”. A referida ata
permitirá que dentro do seu prazo de validade a Administração
firme contratos com o licitante registrado de acordo com a sua
necessidade.

O sistema registro de preços (SRP) possuía um
tratamento muito tímido dentro da antiga Lei de Licitações e
Contratos, sendo essencialmente regulamentada por
decretos. Porém, a Lei nº 14.133/2021 inova e é mais
detalhista, prevendo novidades para o SRP.

A primeira grande diferença está no escopo alcançado
pelo SRP: de acordo com o §5º do art. 82 da nova Lei, o sistema
de registro de preços também poderá ser usado “para a
contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de
engenharia”, desde que (i) exista prévia e ampla pesquisa de
mercado; (ii) adequação com procedimentos previstos em
regulamentos; (iii) desenvolvimento obrigatório de rotina de
controle; (iv) atualização periódica dos preços registrados; (v)
estabelecimento de um prazo de validade para o registro; (vi)
inclusão, na ata de registro de preços, do licitante que aceitar
ofertar os preços iguais aos do licitante vencedor na sequência
de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver
sua proposta original.

Além disso, é possível utilizar o sistema de registro de
preços para futuras situações de inexigibilidade ou dispensa de
licitação, nos termos do §6º, art. 82. Outra mudança se deu em
função de que o SRP lastreado na Lei nº 8.666/1993 só permitia o
uso dessa ferramenta em concorrências (art. 15, §3º, inc. I), ao
passo que com a nova Lei não existe mais a referida restrição.
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Também só será permitido o registro de preços com
indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do
total a ser adquirido, quando (i) “for a primeira licitação para o
objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas
anteriores”; (ii) se tratar de alimentos perecíveis; (iii) nos casos
em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens (art.
82, §3º).

Nesses casos, é obrigatória a indicação do valor máximo
da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade
na ata (art. 82, §4º). Nas demais situações, o órgão licitante
deverá indicar o total que poderá ser adquirido dentro do prazo
de validade do registro, bem como a quantidade mínima a ser
cotada.

Por fim, a última grande novidade diz respeito à
possibilidade de registrar preços diferentes para o mesmo objeto
licitado, a depender de fatores específicos. De acordo com o art.
82, inc. III, da Lei, tal hipótese é permitida quando (i) o objeto for
realizado/entregue em locais diferentes; (ii) quando a forma ou o
local de acondicionamento assim imporem; (iii) em razão do
tamanho do lote ou; (iv) demais motivos devidamente
justificados no processo administrativo.

Isto significa dizer que, por exemplo, o licitante,
participante de registro de preços para futura e possível
contratação de serviços que serão realizados em locais
substancialmente distantes, poderá ofertar preços diferentes,
tendo em vista a possível diferença de valores para prestar o
serviço em uma região x ou y.
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I) VIGÊNCIA CONTRATUAL

Art. 105. 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.

Art. 106. 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.

§ 1º A extinção mencionada no inciso III do caput deste
artigo ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do
contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois)
meses, contado da referida data.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo ao aluguel de
equipamentos e à utilização de programas de informática.

Art. 107. 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.

Art. 108. 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. 74 desta Lei.

Na Lei nº 14.133/2021:Na Lei nº 8.666/1993:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta
Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos
créditos orçamentários, exceto quanto aos
relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam
contemplados nas metas estabelecidas no Plano
Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se
houver interesse da Administração e desde que
isso tenha sido previsto no ato convocatório;

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;

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de
programas de informática, podendo a duração
estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e
oito) meses após o início da vigência do contrato.

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX,
XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão
ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses,
caso haja interesse da administração.

§1º Os prazos de início de etapas de execução, de
conclusão e de entrega admitem prorrogação,
mantidas as demais cláusulas do contrato e
assegurada a manutenção de seu equilíbrio
econômico-financeiro, desde que ocorra algum
dos seguintes motivos, devidamente autuados
em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela
Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições de
execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou
diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administração;
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Art. 109. 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.

[...]

Art. 112. Os prazos contratuais previstos nesta Lei não
excluem nem revogam os prazos contratuais previstos em
lei especial.

Art. 113. 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. 106 desta Lei.

Art. 114. O contrato que previr a operação continuada de
sistemas estruturantes de tecnologia da informação
poderá ter vigência máxima de 15 (quinze) anos.

Na Lei nº 14.133/2021:Na Lei nº 8.666/1993:

A nova Lei de Licitações e Contratos incorporou inovações
inauguradas pela Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) quanto à
vigência dos contratos administrativos. A duração dos contratos
administrativos, de acordo com o antigo art. 57 da revogada Lei nº
8.666/93, deveria, em regra, respeitar a vigência do crédito
orçamentário em que fosse usado como base para a contratação.

Nesse sentido, por força do art. 34 da Lei nº 4.320/1964, a
duração do crédito orçamentário coincidia com o ano civil, ou seja, os
contratos antigamente regidos pela Lei nº 8.666/1993 deveriam ter
sua vigência limitada ao dia 31 de dezembro do ano em que foram
celebrados (com a exceção dos incisos previstos pelo art. 57, da Lei nº
8.666/1993).

IV - aumento das quantidades inicialmente
previstas no contrato, nos limites permitidos por
esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração em documento contemporâneo à
sua ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da
Administração, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execução do
contrato, sem prejuízo das sanções legais
aplicáveis aos responsáveis.

§2º Toda prorrogação de prazo deverá ser
justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o
contrato.

§3º É vedado o contrato com prazo de vigência
indeterminado.

§4º Em caráter excepcional, devidamente
justificado e mediante autorização da autoridade
superior, o prazo de que trata o inciso II do caput
deste artigo poderá ser prorrogado por até doze
meses.
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Em contrapartida, por força do novo art. 105, a duração
dos contratos regidos pela nova 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.

A Lei nº 14.133/2021 também incorporou a mudança
inaugurada pelo art. 71 da Lei nº 13.303/2016 , uma vez que o
atual art. 106 prevê que a Administração poderá celebrar
contratos com prazo de até 5 (cinco) anos, nas hipóteses de
serviços e fornecimentos contínuos, respeitadas as condições
impostas pelos incisos I a III.

Além disso, o art. 107 permite que os contratos de serviços
e fornecimentos contínuos possam 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.

Por fim, cabe destacar uma grande inovação que foi a
possibilidade trazida pelo art. 109, da nova Lei, uma vez que
atualmente é permitida a celebração de contratos com vigência
por prazo indeterminado, nos casos em que a Administração
Pública seja usuária de serviço público oferecido em regime de
monopólio, e desde que comprovada, a cada exercício
financeiro, a existência de créditos orçamentários vinculados à
contratação.

³Art. 71. A duração dos contratos regidos por esta Lei não excederá a 5 (cinco) anos, contados a partir de sua celebração, 
exceto:
I – para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da empresa pública ou da sociedade de economia 
mista;
II – nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 (cinco) anos seja prática rotineira de mercado e a imposição desse 
prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio.
*Parágrafo único. É vedado o contrato por prazo indeterminado. 33



J) ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se
com o plano de contratações anual de que trata o inciso
VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e
com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as
considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que
podem interferir na contratação, compreendidos:
I – a descrição da necessidade da contratação
fundamentada em estudo técnico preliminar que
caracterize o interesse público envolvido;
II –a definição do objeto para o atendimento da
necessidade, por meio de termo de referência,
anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo,
conforme o caso;

[...]

§1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I
do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser
resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a
avaliação da viabilidade técnica e econômica da
contratação, e conterá os seguintes elementos:

I -necessidade da contratação, considerado o problema a
ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;
II -demonstração da previsão da contratação no plano de
contratações anual, sempre que elaborado, de modo a
indicar o seu alinhamento com o planejamento da
Administração;
III -requisitos da contratação;
IV -estimativas das quantidades para a contratação,
acompanhadas das memórias de cálculo e dos
documentos que lhes dão suporte, que considerem
interdependências com outras contratações, de modo a
possibilitar economia de escala;
V -levantamento de mercado, que consiste na análise das
alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica
da escolha do tipo de solução a contratar;
VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos
preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e
dos documentos que lhe dão suporte, que poderão
constar de anexo classificado, se a Administração optar
por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;
VII - descrição da solução como um todo, inclusive das
exigências relacionadas à manutenção e à assistência
técnica, quando for o caso;
VIII - justificativas para o parcelamento ou não da solução;
IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos
de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis;

Na Lei nº 14.133/2021:Na Lei nº 8.666/1993:

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

[...]

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou
complexo de obras ou serviços objeto da
licitação, elaborado com base nas indicações dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliação do custo da obra e a
definição dos métodos e do prazo de execução,
devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de
forma a fornecer visão global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com
clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas,
suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulação ou de
variantes durante as fases de elaboração do
projeto executivo e de realização das obras e
montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e
de materiais e equipamentos a incorporar à obra,
bem como suas especificações que assegurem os
melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o caráter competitivo para a sua
execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a
dedução de métodos construtivos, instalações
provisórias e condições organizacionais para a
obra, sem frustrar o caráter competitivo para a
sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação
e gestão da obra, compreendendo a sua
programação, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalização e outros dados
necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de serviços e
fornecimentos propriamente avaliados.
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Na Lei nº 14.133/2021:Na Lei nº 8.666/1993:

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é um documento que
compõe a fase de planejamento das licitações e que procura
evidenciar o problema a ser resolvido pelo objeto licitado e a sua
melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade
técnica e econômica da contratação.

A fase preliminar da licitação é de extrema importância, uma vez
que é neste momento que o gestor público irá avaliar os cenários
possíveis e demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções
disponíveis. Nesse sentido, um Estudo Técnico Preliminar adequado
pode evitar prejuízos para a Administração Pública, vez que serve como
um instrumento de cautela para as futuras contratações.

X - providências a serem adotadas pela
Administração previamente à celebração do contrato,
inclusive quanto à capacitação de servidores ou de
empregados para fiscalização e gestão contratual;
XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;
XII - possíveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo
consumo de energia e de outros recursos, bem como
logística reversa para desfazimento e reciclagem de
bens e refugos, quando aplicável;
XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação
da contratação para o atendimento da necessidade a
que se destina.
[...]

§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao
menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII
e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar
os demais elementos previstos nesse parágrafo,
apresentar as devidas justificativas.

35



É justamente por isso que, de acordo com o art. 18, §1º da
nova Lei de Licitações, o ETP deve demonstrar 13 (treze)
importantes elementos para a elaboração de um bom
planejamento prévio. Inclusive, essa novidade foi antecipada
pela Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020, do
Ministério da Economia. Nela, além da obrigatoriedade da
elaboração do ETP para a aquisição de bens e a contratação de
serviços e obras no âmbito da Administração Pública federal
direta, autárquica e fundacional, constam alguns dos requisitos
elencados pela nova Lei de Licitações.

A natureza das providências incumbidas a esta
importante fase preliminar revela a especialidade do ETP, uma
vez que este documento é singular e único para cada situação,
devendo ser elaborado a partir de cada caso concreto.

Apesar da sua importância, o art. 18, §3º, Lei nº
14.133/2021, permite que “em se tratando de estudo técnico
preliminar para contratação de obras e serviços comuns de
engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízos para
aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a
possibilidade de especificação do objeto poderá ser indicada apenas
em termo de referência, dispensada a elaboração de projetos”.



K) SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário
em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.
[...]

Art. 82. Os agentes administrativos que
praticarem atos em desacordo com os preceitos
desta Lei ou visando a frustrar os objetivos da
licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta
Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo
das responsabilidades civil e criminal que seu
ato ensejar.

Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que
simplesmente tentados, sujeitam os seus
autores, quando servidores públicos, além das
sanções penais, à perda do cargo, emprego,
função ou mandato eletivo.

Art. 84. Considera-se servidor público, para os
fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que
transitoriamente ou sem remuneração, cargo,
função ou emprego público.
[...]

Art. 85. As infrações penais previstas nesta Lei
pertinem às licitações e aos contratos
celebrados pela União, Estados, Distrito
Federal, Municípios, e respectivas autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia
mista, fundações públicas, e quaisquer outras
entidades sob seu controle direto ou indireto.

Art. 86. O atraso injustificado na execução do
contrato sujeitará o contratado à multa de
mora, na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato.
[...]

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do
contrato a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as
seguintes sanções:

Art. 155. O licitante ou o contratado será
responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infrações:

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;
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.

Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações
administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I - advertência;
II – multa;
III – impedimento de licitar e contratar;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:

I – a natureza e a gravidade da infração cometida;
II – as peculiaridades do caso concreto;
III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV – os danos que dela provierem para a Administração
Pública;
V – a implantação ou aperfeiçoamento de programa de
integridade, conforme normas e orientações dos órgãos
de controle.
[...]

Na Lei nº 14.133/2021:Na Lei nº 8.666/1993:
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§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:

I – a natureza e a gravidade da infração cometida;
II – as peculiaridades do caso concreto;

III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV – os danos que dela provierem para a Administração
Pública;
V – a implantação ou aperfeiçoamento de programa de
integridade, conforme normas e orientações dos órgãos
de controle.

[...]

Na Lei nº 14.133/2021:Na Lei nº 8.666/1993:

Em resposta à sistemática sancionatória da Lei nº
8.666/1993, a Lei nº 14.133/2021 avançou em diversos aspectos,
principalmente em relação à identificação e à gravidade das
condutas.

A primeira diferença é em relação ao art. 155 da nova Lei, que
estabelece precisamente quais são as condutas capazes de ser
imputadas sanções administrativas.

As hipóteses seguem a mesma lógica do art. 7º da Lei nº
10.520/2002 (Lei do Pregão), individualizando comportamentos que
podem ocorrer de forma anterior, durante ou após o processo
licitatório. Dessa forma, a Lei nº 14.133/2021 impõe que o gestor
público e os órgãos de controle identifiquem de forma precisa qual é a
hipótese que se enquadra na sanção imposta.

I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
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A nova lógica busca evitar a redação genérica da Lei nº
8.666/1993, como a presente no art. 82 que previa que a prática de
“atos em desacordo com os preceitos desta Lei ou visando a
frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se às sanções previstas
nesta Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar”.

A Lei nº 14.133/2021 prevê uma nova sistemática em
relação aos efeitos da infração administrativa.

A dosimetria da sanção, prevista no §1º do art. 156, impõe
que a Administração Pública ou os órgãos de controle observem: I –
a natureza e a gravidade da infração cometida; II – as
peculiaridades do caso concreto; III – as circunstâncias agravantes
ou atenuantes; IV – os danos que dela provierem para a
Administração Pública; V – a implantação ou aperfeiçoamento de
programa de integridade, conforme normas e orientações dos
órgãos de controle.

Esta evolução inspira-se nas disposições previstas na Lei nº
13.655/2018 (que acrescentou novos dispositivos de Direito Público
na LINDB), como o dever de analisar as consequências práticas dos
atos atacados (art. 20 e 21), a observância das orientações e
eventuais obstáculos enfrentados no caso concreto (art. 22), dentre
outras importantes regras.

A nova Lei busca impor uma proporcionalidade entre as
condutas previstas no art. 155 e as sanções dispostas no art. 156.

Se antes era admitido a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração frente a
qualquer inexecução contratual, total ou parcial, atualmente não é
mais. Isto porque, os parágrafos previstos entre o §2º e o §9º do art.
156 estabelecem um regramento específico, com o intuito de
definir quais, e de que modo, as sanções se relacionarão com as
condutas do art. 155.
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Ou seja, de agora em diante a sanção de declaração de
inidoneidade deverá observar os requisitos do §5º do art. 156,
que estabelece em quais casos é permitido a imposição desta
sanção e de que forma ela se comportará.

Apesar da lei autorizar o uso de algumas sanções para
outras condutas como forma de agravamento da sanção, assim o
faz sob a condicionante de que esta medida deverá ser
justificada, permitindo o controle das razões utilizadas para
impor sanções mais severas.

Outra importante mudança diz respeito à apresentação
de defesa pelos interessados. De modo a seguir o Código de
Processo Civil, o art. 157 da Lei nº 14.133/2021 estabelece 15 dias
úteis para apresentar defesa administrativa, a contar da data de
intimação.

Além disso, para aplicação das sanções que impedem o
licitante de contratar (incs. III e IV, do art. 155), o art. 158 ordena
a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido
por comissão, composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis,
que avaliará fatos e circunstâncias, sendo possibilitado a
produção de provas.

Por fim, a lei prevê a possibilidade de a Administração
isentar a pessoa jurídica das sanções previstas no art. 156, caso
esta celebre acordo de leniência, nos termos da Lei nº
12.846/2013, e haja manifestação favorável do Tribunal de
Contas competente, das sanções previstas na sua respectiva lei
orgânica (art. 158, parágrafo único). Este importante avanço
impede que existam duplas sanções com base no mesmo fato
gerador.
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L) IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à
habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do
objeto e às condições de pagamento.

§4º Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a
obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis)
meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a
serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento.

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:
IV – desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de
controle.

Art. 162. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:

[...]

Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 154 desta Lei
exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de
programa de integridade pelo responsável.

Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão
de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação,
e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:

I – primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e
autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade;

II – segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno
do próprio órgão ou entidade;

Na Lei nº 14.133/2021:

Ao tratar das sanções administrativas, a nova Lei de
Licitações e Contratos evolui em diversos sentidos, ainda que
existam críticas a serem feitas em relação a algumas imprecisões e
generalidades presentes em alguns dispositivos. Resta observar
como a Administração Pública lidará com os parceiros privados e os
eventuais problemas decorrentes desta relação indispensável para
o país.
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III – terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo
tribunal de contas.

§1º Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere o caput deste artigo será de
responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade e levará em consideração os custos e os
benefícios decorrentes de sua implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações
íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos, e que produzam o resultado mais
vantajoso para a Administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas.

§ 3º Os integrantes das linhas de defesa a que se referem os incisos I, II e III do caput deste artigo
observarão o seguinte:

I – quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para
a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles
preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis;

II – quando constatarem irregularidade que configure dano à Administração, sem prejuízo das medidas
previstas no inciso I do caput deste artigo, adotarão as providências necessárias para apuração das
infrações administrativas, observadas a segregação de funções e a necessidade de individualização das
condutas, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópias dos documentos cabíveis para
apuração dos demais ilícitos de sua competência.

Na Lei nº 14.133/2021:

É fato que a nova Lei de Licitações e Contratos focou boa
parte de suas inovações em instrumentos voltados à gestão de
riscos que envolvem as licitações e contratos administrativos. A
prova disso é a implementação dos programas de integridade e
compliance nas licitações públicas e contratos administrativos. Tais
instrumentos reforçam o controle prévio de riscos frente a possíveis
ações de corrupção, de modo a evitar/mitigar danos que impactam
nos investimentos realizados no país, conservando a economia e a
integridade do mercado.

A figura dos programas de integridade já estavam presentes
diplomas legais como a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e a
Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016), mas são novidades em relação
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A Lei
Anticorrupção, regulamentada pelo Decreto nº 8.420 de 2015,
inovou em trazer para o âmbito civil sanções de natureza
civil/administrativas, imputando-as às empresas envolvidas em atos
de corrupção e fraude.
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Inclusive, de acordo com o art. 7º, inc. VIII, da Lei nº
12.846/2013, a existência de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de
irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de
conduta no âmbito da pessoa jurídica, são fatores que são
levados em conta na aplicação de possíveis sanções.

Considerando que, de acordo com art. 6º, inc. I, do
mesmo diploma legal, as sanções aplicadas podem variar entre
0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ou
da instauração do processo administrativo de responsabilização,
o desenvolvimento de programas de compliance são de grande
valia para as empresas privadas.

Seguindo a mesma lógica, a nova Lei de Licitações e
Contratos previu em seu art. 155, §1º, inc. V, que a
implantação ou aperfeiçoamento de programa de
integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de
controle, será levado em conta na aplicação de possíveis
sanções.

A gestão de riscos com base na aplicação de programas
de integridade e compliance também aparece como condição de
reabilitação de empresas que (i) apresentarem declaração ou
documentação falsa exigida para o certame ou prestar
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato
ou; (ii) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Anticorrupção
(art. 163, parágrafo único).

4

Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas
pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º , que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra
princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade
dos beneficiários dos atos praticados;
IV - no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório
público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

4
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Entretanto, a aplicação dessas ferramentas de gestão não
é restrita à parte sancionatória da Lei. Além da exigência de
adoção de programas de integridade e compliance em
contratações de grande vulto (art. 25, §4º), também se exige da
Administração a implementação destes mesmos instrumentos,
optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e
confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos, e
que produzam o resultado mais vantajoso para a Administração,
com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas
(art. 169, caput e §1º).

Ressalta-se que a obrigação prevista no art. 25, §4º, além
de se destinar somente às licitações de “grande vulto” – isto é,
acima de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) –,
também não impõe que os licitantes já tenham o programa de
integridade preparado antes da licitação.

Isto porque, tal exigência seria excessivamente onerosa
aos participantes e poderia importar em restrições de
competitividade. De acordo com a referida norma a
“obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo
licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da
celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre
as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as
penalidades pelo seu descumprimento”.

Ou seja, a partir da assinatura do contrato, o licitante
vencedor terá até 6 (seis) meses para elaborar o programa de
integridade de acordo com o regulamento estabelecido pela
Administração Pública.

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos
respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua
atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 44



Ademais, para incentivar as empresas licitantes a
desenvolverem programas de integridade, o art. 60, inc. IV,
prevê que em casos de empate a licitante que contar com tais
instrumentos de gerenciamento de riscos terá vantagem em
relação as que não têm. Também nesse sentido, a Lei dispõe que
na aplicação de sanções será considerado “a implantação ou
aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientações dos órgãos de controle”.

Portanto, a adoção de instrumentos que garantam a
adoção de boas práticas permite a gestão do contrato
administrativo de forma mais segura e eficiente. A tendência é
que a aplicação de programas de integridade e compliance sejam
cada vez mais utilizados como forma de controle e coibição a
possíveis atos lesivos ao interesse coletivo, ocasionados por
desvios de conduta dos sujeitos envolvidos na prestação do
serviço público.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O cenário de combate à corrupção e as demandas sociais
por um Estado mais eficiente aumentaram as pressões sobre os
agentes públicos, principalmente em relação às licitações e
execução dos contratos administrativos. Esse contexto derivou
da edição da Lei nº 8.666/1993, uma lei considerada burocrática
e ineficiente.

A antiga Lei de Licitações e Contratos Administrativos –
elaborada justamente para combater a corrupção – acabou se
transformando em uma de suas maiores causas: o excessivo
formalismo e a burocracia das licitações ocasionaram um
ambiente propício para a corrupção, seja no âmbito das
licitações, seja ao longo da execução contratual.
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Assim, os desafios para aplicação do novo regime jurídico
serão muitos. São quase trinta anos de tradição jurídica
impostos pela Lei nº 8.666/1993, com todos os problemas
relacionados às licitações e contratações públicas. A Lei nº
14.133/2021 desponta, portanto, como um instrumento
legislativo que possui o objetivo de superar todas as
adversidades geradas pelo antigo marco da matéria, sobretudo
no período de vigência conjunta de ambos os regimes, tendo em
vista a vigência imediata da nova Lei. Afinal, o antigo marco, a
Lei nº 8.666/1993, permanecerá ainda vigente por dois anos
após a publicação da nova Lei.

É dizer, as leis citadas no art. 193, inc. II, conviverão, no
mínimo, por dois anos com o novo regime jurídico. São as próprias
entidades públicas que escolherão, nesse período, qual regime
aplicar para as licitações realizadas, desde que ocorra a indicação
expressa no instrumento convocatório, nos termos do art. 191, da
nova Lei. Inclusive, o mesmo artigo veda que a Administração
utilize, neste período, de forma combinada, ambos os
regramentos em um mesmo certame. Além disso, o contrato
administrativo que derivará do certame também deverá observar
as regras do marco escolhido, durante toda a execução contratual
(art. 191, parágrafo único).

Espera-se, assim, que as boas novidades trazidas pela nova
Lei sejam bem recebidas e aplicadas corretamente por todos
agentes públicos e operadores do direito, a fim de superar alguns
dos obstáculos gerados pela defasada Lei nº 8.666/1993. A nova
Lei trouxe maior organização no ordenamento jurídico das
licitações e contratos administrativos, incorporando diversas
críticas à Lei nº 8.666/1993 e entendimentos dos Tribunais de
Contas.

Trata-se, assim, de uma lei que possui muitos avanços,
apesar de existirem pontos passíveis de críticas e de uma
melhor regulamentação.
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