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LEGENDA 

 

 

 

COMO ESTUDAR LICITAÇÕES 

 

Licitações é daqueles temas que separa quem está verdadeiramente preparado 

para as provas de alto nível de quem não está. Se você ainda não sente plenamente 

seguro nesse assunto, redobre sua atenção neste capítulo e no próximo. Conhecer 

licitações e contratos é absolutamente imprescindível para a sua caminhada. 

A tarefa ficou consideravelmente mais complicada com a sanção e publicação, 

em 1º de abril de 2021, da Nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133/21. Isso 

porque, como veremos em detalhes, a nova lei não revogou imediatamente as antigas 

leis de licitações - Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e Lei 12.462/11. 

Na prática, teremos um período de vigência concomitante do velho 

ordenamento de licitações e da Nova Lei de Licitações. 

E agora vem a notícia ruim. 

Os concursos públicos poderão (e deverão) cobrar ambas as normas, não 

duvide que as bancas cobrem ambas as leis em uma mesma questão, falando algo 

como: “a) segunda a Lei 8.666/93 (...); b) segundo a Lei 14.133/21 (...)”. 

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando da jurisprudência do STJ 

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando da jurisprudência do STF 

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando de QUESTÕES DE CONCURSO 
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Pensando nisso, este capítulo e o de contratos administrativos abordarão tanto 

as leis antigas quanto a nova. Sempre que não falar exatamente de qual regime 

estamos tratando, saiba que é porque aquela regra vale para ambos os sistemas, 

sempre que houver divergência, a presente obra deixará muito claro. 

No mais, é interessante você já estudar estes capítulos tendo em mente quais 

são os “pontos principais” da matéria, ou seja, quais são os tópicos que possuem uma 

maior probabilidade de cobrança em prova. Assim, peço para que dê uma atenção 

especial aos seguintes temas: princípios, modalidades (principalmente o pregão), art. 

3º e todos os seus parágrafos, além de contratação direta (dispensa e 

inexigibilidade). 

Um último alerta: neste capítulo veremos muitas decisões do TCU, não as 

negligencie, elas são importantes para as provas CESPE, especialmente nos concursos 

mais exigentes. Além disso, você observará que boa parte das “novidades” da Lei 

14.133/21 vêm justamente da consolidação dos entendimentos do TCU. 

Diferentemente dos demais assuntos, em que sempre começamos pelos 

conceitos e fundamentações constitucionais, em licitações é mais didático que 

comecemos pela questão da vigência concomitante da Lei 14.133/21 com as antigas 

leis de licitações (leis 8.666/93, 10.520/02 e 12.462/11). 

Por isso, vamos iniciar nossos estudos compreendo como e por quanto tempo 

cada norma estará valendo. 

 

VIGÊNCIA E REGIME DE TRANSIÇÃO – AFINAL, QUE 

LEI ESTÁ VALENDO? 

O artigo 191 da Nova Lei de Licitações e Contratos prescreve que ela entra em 

vigor logo que sancionada e publicada. Veja: 

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

publicação. 
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Então, não resta dúvida, a Lei 14.133/21 está vigente desde 01/04/2021 e pode 

ser imediatamente aplicada. 

Período de convivência entre a Lei 14.133/21 e o regime 
anterior 

 
Embora a Lei 14.133/21 tenha vigência imediata, o legislador previu que a nova 

lei conviverá por dois anos com as leis que compõem o regime antigo. Observe a 

redação do art. Inciso II do art. 193 da nova lei: 

Art. 193. Revogam-se: 

(...) 

II – a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 

12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) 

anos da publicação oficial desta Lei. 

 

Assim, a Lei 8.666/93, a Lei 10.520/02, que trata da modalidade pregão, e os 

dispositivos da Lei 12.462/01 que versam sobre o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas, somente serão revogados depois de 2 (dois) anos da publicação 

da nova lei, ou seja, apenas em 01/04/2023. 

Nesse intervalo de tempo entre 01/04/2021 e 01/04/2023, a Administração 

Pública pode aplicar qualquer dos regimes, o antigo ou o novo, conforme sua 

preferência. Isso fica muito claro no art. 191 da Nova Lei de Licitações e Contratos, cuja 

redação é a seguinte: 

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do 

caput do art. 193, a Administração poderá optar por 

licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei 

ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a 

opção escolhida deverá ser indicada expressamente no 

edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, 
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vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no 

referido inciso. 

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a 

Administração optar por licitar de acordo com as leis 

citadas no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o 

contrato respectivo será regido pelas regras nelas 

previstas durante toda a sua vigência. 

 

Desse modo, durante o mencionado prazo dois anos, a Administração dispõe 

de três opções: 

(i) aplicar o regime novo; 

(ii) aplicar o regime antigo; 

(iii) alternar os regimes, ora promovendo licitações sob o regime antigo e 

ora promovendo licitações sob o regime novo. 

O que não pode ser feito é combinar os regimes em um mesmo procedimento 

licitatório. Ou seja, cada vez que a Administração for licitar deve escolher entre o 

regime novo ou o antigo, feita a escolha, deve seguir até o fim da contratação. 

Do mesmo modo, também não é possível fazer o procedimento licitatório por 

um sistema e querer que o contrato administrativo dali decorrente siga outro 

regime. Enfim, se a licitação se inicia pela 8.666/93, o contrato deve ter toda sua 

vigência regida por esta lei. 

Como você deve imaginar, teremos um enorme salseiro nesse biênio. Uns 

órgãos e entidades no velho regime, outros no novo, outros intercalando o velho e o 

novo. Enquanto isso, os profissionais e estudantes se virando para entender regimes 

que, por si só, já são complicados. 

Licitações iniciadas pelo regime da Lei 8.666/93 ou da 
Lei 10.520/02 e não concluídas no biênio de vigência 

 
Questão interessante é saber o que ocorrerá com as licitações iniciadas pelo 
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regime antigo em andamento quando houver a revogação, em 01/04/2023. 

Embora a Lei 14.133/21 não tenha tratado diretamente do assunto, o já citado 

art. 191 diz que, pelo período de dois anos, a Administração poderá licitar pelo regime 

novo ou antigo e que tal escolha deve constar no edital. 

Assim, as licitações que tenham sido iniciadas podem ser concluídas e os 

respectivos contratos assinados, ainda que vencido o biênio e o regime antigo 

revogado. 

Ou seja, na verdade, a Lei 8.666/93 terá ultratividade. Ela ainda será aplicada, 

mesmo após 01/04/2023, em todos aqueles procedimentos com edital já publicado e 

no quais a Administração tenha feito a escolha pelo regime antigo. 

Embora essa interpretação possa não ser unânime, é a que melhor se 

harmoniza à segurança jurídica. Como lembra Joel de Menezes Niebuhr, 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 perderia 

todo o trabalho realizado. 

OS TIPOS PENAIS DA LEI 8.666/93 FORAM 

IMEDIATAMENTE REVOGADOS 

Diferentemente do que fez com os demais dispositivos da Lei 8.666/93, o 

legislador não garantiu período de transição para os tipos penais. Assim, o inciso I do 

art. 193 da Lei 14.133/21 revogou imediatamente os artigos da lei antiga que 

tratavam dos crimes cometidos nas licitações: 

Art. 193. Revogam-se: 

I – os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, na data de publicação desta Lei; 

 

Na verdade, a Nova Lei de Licitações e Contratos inseriu uma série de 

alterações no Código Penal, instituindo o Capítulo II-B, intitulado “Dos Crimes em 

Licitações e Contratos Administrativos”, com aumento substancial das penas. Então, os 
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crimes em licitações e contratos deixam de ser tratados na lei de licitações e contratos 

e são inseridos no Código Penal com vigência imediata. 

PRAZO ESPECIAL PARA MUNICÍPIOS DE ATÉ 20.000 

(VINTE MIL) HABITANTES CUMPRIREM A NOVA LEI 

Em razão da presumida falta de estrutura administrativa dos pequenos 

municípios brasileiros, o art. 176 da Lei 14.133/21 fixou prazo de 6 (seis) anos para 

algumas regras sejam cumpridas, veja: 

Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) 

habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, contado da data 

de publicação desta Lei, para cumprimento: 

I - dos requisitos estabelecidos no art. 7º e no caput do art. 

8º desta Lei; 

II - da obrigatoriedade de realização da licitação sob a 

forma eletrônica a que se refere o § 2º do art. 17 desta 

Lei; 

III – das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico 

oficial. 

 

Não se preocupe que cada uma dessas regras será estudada em momento 

oportuno. Elas estão 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. 

Por fim, o parágrafo único do mesmo artigo 176 prescreve aos Municípios com 

até 20.000 (vinte mil) habitantes que, enquanto não se inserirem no Portal Nacional de 

Contratações Públicas, devem publicar em diário oficial as informações exigidas pela 

lei e disponibilizar as versões físicas dos documentos em suas repartições. 

A propósito, o Portal é previsto nos artigos 174 e 175 da Lei 14.133/21 e deve 

servir para centralizar a divulgação eletrônica de todos os atos tocantes às licitações e 

contratos em âmbito nacional, o que parece ser medida bastante positiva na direção 
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de maior transparência nas compras públicas. 

Enfim, vencidas as explicações quanto à vigência das leis de licitações, vamos 

ao estudo teórico do tema, começando pelos aspectos constitucionais. 

 

CONCEITO E FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

Por força do princípio da indisponibilidade do interesse público e visando 

consagrar a isonomia e a impessoalidade na Administração, foi criado o sistema de 

licitações para estabelecer procedimentos formais prévios para a realização das 

contratações da Administração Pública, objetivando a escolha da melhor proposta 

possível. 

Assim, Marçal Justen Filho afirma que a licitação é um procedimento 

administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio, que determina 

critérios objetivos de seleção de proposta da contratação mais vantajosa, com 

observância do princípio da isonomia, conduzido por um órgão dotado de 

competência específica. 

Em sentido semelhante Rafael Oliveira afirma que licitação é o processo 

administrativo utilizado pela Administração Pública e pelas demais pessoas indicadas 

pela lei, com o objetivo de garantir a isonomia, selecionar a melhor proposta e 

promover o desenvolvimento nacional sustentável, por meio de critérios objetivos e 

impessoais, para celebração de contratos. 

 

DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS 

Antes de descermos aos detalhes da Lei 8.666/93 é importante fixarmos bem 

os dispositivos constitucionais que tratam das licitações, vejamos: 
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Art. 22, XXVII, CF/88 

 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em 

todas as modalidades, para as administrações públicas 

diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 

37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de 

economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; 

 

Note que a competência legislativa privativa da União se restringe às normas 

gerais. Por conta disso, os demais entes federativos podem legislar sobre normas 

específicas em licitações e contratação (o Estado da Bahia, por exemplo, tem sua 

própria lei de licitações e contratos – Lei Estadual 9.433/05). 

Neste ponto é fundamental que você conheça a diferença entre norma 

nacional e norma federal. 

Norma nacional é aquela que é editada pela União e vale para todos os entes 

federativos; norma federal, por sua vez, é aquela que, também editada pela União, 

vale apenas para este ente federativo, não se aplicando a Estados e Municípios – a Lei 

8.112/90 é um bom exemplo de norma federal. 

A Lei 8.666/93, por sua vez, é formada por normas eminentemente nacionais. 

Ou seja, é aplicável a todos os entes da federação. Excetuam-se apenas o art. 17 e 

alguns breves dispositivos que apontaremos ao longo da aula. Portanto, a Lei 8.666/93 

possui caráter híbrido: é lei nacional no tocante às normas gerais; por outro lado, é lei 

federal em relação às normas específicas. 

Existem, atualmente, cinco normas de caráter nacional tratando sobre 

licitações: 

a) Lei 8.666/93; 
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b) Lei 10.520/02 (Lei do Pregão); 

c) Lei 12.232/10 (serviços de publicidade); 

d) Lei 12.462/11 (instituiu o Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas – RDC); e 

e) Lei 12.598/12 (produtos e sistemas de defesa); 

f) Lei 13.303/16 (estatuto das empresas públicas, sociedades de economia 

mista e suas subsidiárias).  

g) Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações e Contratos). 

Portanto, quando falamos de normas gerais, a lei federal que tratar sobre 

licitações possui caráter nacional, aplicando-se a todos os entes da Federação. Naquilo 

que remete a especificidades, regula apenas o campo federal, ficando os demais entes 

livres para a aprovação de disposições próprias. 

Veja que o STF reconheceu a constitucionalidade de lei estadual que 

estabeleceu preferência para a aquisição de softwares livres pela Administração 

Pública. Segundo a Corte, a competência legislativa do Estado-membro para dispor 

sobre licitações e contratos administrativos respalda a fixação por lei de preferência 

para a aquisição de softwares livres pela Administração Pública regional. (STF. ADI 

3059, Relator(a):  Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2015) 

Por outro lado, o STF declarou inconstitucional lei estadual que exigia Certidão 

negativa de Violação aos Direitos do Consumidor dos interessados em participar de 

licitações e em celebrar contratos com órgãos e entidades estaduais. 

No entendimento do STF, somente a lei federal poderá, em âmbito geral, 

estabelecer desequiparações entre os concorrentes e assim restringir o direito de 

participar de licitações em condições de igualdade. (STF. ADI 3735, Relator(a): Min. 

Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2016) 

Da mesma forma, o STF reconheceu a inconstitucionalidade de lei, segundo o 

qual, na análise de licitações, serão considerados, para averiguação da proposta mais 

vantajosa, entre outros itens, os valores relativos aos impostos pagos à Fazenda 

Pública daquele Estado-membro. (STF. ADI 3070/RN, Relator(a): Min. Eros Grau, 

Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2007) 
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Art. 37, XXI, CF/88 

 
Art. 37. (...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. 

 

Esse dispositivo é o fundamento constitucional para a exigência de licitações 

prévias às contratações. 

Observe que se trata de uma norma de eficácia contida, pois, permite ressalvas 

à obrigatoriedade de licitar, as quais devem ser estabelecidas exclusivamente pela lei 

(hipóteses de inexigibilidade e dispensa). 

Assim, por força do art. 37, XXI, CF/88, o Poder Público está obrigado a licitar 

previamente a suas contratações, exceto quando a legislação autorizar a contratação 

direta (inexigibilidade e dispensa). 

Ademais, a Lei 8.666/93 esmiuçando melhor a necessidade de licitação, 

explicitou os casos em que a licitação é necessária: 

Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações, concessões, permissões e locações 

da Administração Pública, quando contratadas com 

terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 



 

 

P
ág

in
a1

4
 

ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se 

contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 

entidades da Administração Pública e particulares, em 

que haja um acordo de vontades para a formação de 

vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual 

for a denominação utilizada. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova CONSESP - Procurador Jurídico (CM Guzolândia)/2018, foi considerado 

errado: 

As obras, serviços, salvo de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões 

e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão 

necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas em Lei. 

COMENTÁRIOS: o texto exclui a necessidade de licitação no caso de publicidade, no 

entanto, ao analisar o art. 2º da Lei nº 8.666/93 constatamos que a licitação é 

obrigatória inclusive no caso de publicidade. 

 

Art. 173, § 1º, III, CF/88 

 
Art. 173. (...) 

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa 

pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias que explorem atividade econômica de 

produção ou comercialização de bens ou de prestação de 

serviços, dispondo sobre: 

(...) 

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, observados os princípios da administração 

pública; 

 

Como sabemos, em cumprimento ao comando constitucional acima citado, a 



 

 

P
ág

in
a1

5
 

União editou a Lei 13.303/16, que dispôs sobre o estatuto jurídico das empresas 

estatais, esta lei apresentou uma série de disposições específicas para as licitações 

promovidas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista. 

 

Art. 175, CF/88 

 
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos. 

 

Por último, vale citar o art. 175 da CF/88 que, ao tratar sobre a prestação de 

serviços públicos, dispôs que sua prestação, se dá diretamente pelo Poder Público ou 

por regime de concessão ou permissão, sempre mediante licitação. 

 

FINALIDADES 

 

A realização do procedimento licitatório, com a redação atual do art. 3º da Lei 

8.666/93 possui três finalidades básicas: 

a) garantir a observância do princípio constitucional da isonomia; 

b) selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração; e 

c) promover o desenvolvimento nacional sustentável. 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável (...). 
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Registre-se que a proposta mais vantajosa nem sempre coincide com a de 

menor preço. Em outras palavras, o objetivo das licitações não é a proposta mais 

barata, mas sim a mais vantajosa ao interesse público. 

Cumpre observar, ainda, que as três finalidades da licitação têm igual 

importância, de modo que o gestor público, por exemplo, não pode violar a garantia 

da isonomia, a pretexto de contratar a melhor proposta. 

Nessa linha, Marçal Justen Filho afirma que se prevalecesse exclusivamente a 

ideia de vantajosidade, a busca da vantagem poderia conduzir a Administração Pública 

a opções arbitrárias ou abusivas. Deverá ser selecionada a proposta mais vantajosa, 

mas, além disso, tem-se de respeitar os princípios norteadores do sistema jurídico, 

em especial o da isonomia. 

 

FUNÇÃO REGULATÓRIA DA LICITAÇÃO 

A seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública não se 

funda exclusivamente em critérios econômicos, mas também em outros fatores 

(extraeconômicos) que devem ser ponderados pelo administrador, tais como: 

a) o desenvolvimento nacional sustentável; 

b) a promoção da defesa do meio ambiente (licitações verdes ou 

sustentáveis); 

c) a inclusão de portadores de deficiência no mercado de trabalho; e 

d) o fomento à contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

Essas finalidades extraeconômicas da licitação são conhecidas como 

caracterizam a chamada função regulatória da licitação. 

Nessa perspectiva, o instituto na licitação não serve, tão somente, para que a 

Administração realize a contratação de bens e serviços ao melhor preço; o referido 

instituto tem espectro mais abrangente, servindo como instrumento para o 

atendimento de diversas outras finalidades públicas constitucionalmente 
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resguardadas. 

 

LICITAÇÃO VERDE OU SUSTENTÁVEL  

O princípio da isonomia ganhou novos contornos com a edição da Lei 

12.349/10, que incluiu no art. 3º da Lei 8.666/93, como finalidade da licitação, a 

“promoção do desenvolvimento nacional sustentável”. Para assegurar o 

cumprimento desse objetivo, a mesma lei estabeleceu uma margem de preferência 

adicional para produtos e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e 

inovação tecnológica realizados no País (art. 3°, §7°) 

A intenção do legislador foi utilizar o grande poder de compra da 

Administração para promover o desenvolvimento tecnológico-industrial do País de 

forma ecologicamente sustentável, mediante o direcionamento das compras públicas 

para favorecer o mercado local.  

Segundo consta do site do Ministério do Meio Ambiente (MMA), as compras e 

licitações sustentáveis possuem um papel estratégico para os órgãos públicos e, 

quando adequadamente realizadas, promovem a sustentabilidade nas atividades 

públicas.  

Essas inovações normativas no sentido de impulsionar a produção de bens e 

serviços sustentáveis têm criado o que doutrina vem chamando de licitação verde ou 

de licitação sustentável. 

Como salienta Cyonil Borges e Adriel Sá, a ideia é direcionar o poder de 

compra do setor público para a aquisição de produtos e serviços com critérios de 

sustentabilidade, com a geração de benefícios socioambientais e a redução de 

impactos ambientais, com a indução e promoção do mercado de bens e serviços 

sustentáveis. 
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NOVO OBJETIVO ACRESCENTADO PELA LEI 14.133/21 

 

A Lei 14.133/21 manteve os três objetivos da Lei 8.666/93, mas acrescentou 

um novo, vale a pena conhecer a redação literal: 

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos: 

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o 

resultado de contratação mais vantajoso para a 

Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo 

de vida do objeto;  

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, 

bem como a justa competição; 

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços 

manifestamente inexequíveis e superfaturamento na 

execução dos contratos; 

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional 

sustentável. 

Parágrafo único. A alta administração do órgão ou 

entidade é responsável pela governança das contratações 

e deve implementar processos e estruturas, inclusive de 

gestão de riscos e controles internos, para avaliar, 

direcionar e monitorar os processos licitatórios e os 

respectivos contratos, com o intuito de alcançar os 

objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover 

um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento 

das contratações ao planejamento estratégico e às leis 

orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia 

em suas contratações. 

 

Observe que os incisos I, II e IV apresentam, com redação ligeiramente 
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diferente, os mesmos objetivos já estudados na Lei 8.666/93, o inciso III, contudo, é 

uma inovação da Lei 14.133/21. 

Quanto ao inciso I, vale observar que o ciclo de vida do objeto agora faz parte 

da vantajosidade da contratação para a Administração. É inegável que a avaliação do 

ciclo de vida do produto tem aptidão para repercutir na vantajosidade de determinada 

contratação. 

Produtos e serviços mais baratos, quando analisados ao longo de todo seu 

percurso na cadeia produtiva e de sua vida útil, podem se revelar ao final mais 

dispendiosos por serem menos eficientes e duráveis. 

No inciso II podemos notar a justa competição como parte do tratamento 

isonômico, o que faz todo sentido, afinal, não há como falar em isonomia em um 

procedimento licitatório se os licitantes não podem competir com critérios justos. 

O inciso III, por sua vez, colocou como objetivo do processo licitatório evitar 

contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e 

superfatura-mento na execução dos contratos. 

Embora tal objetivo não estivesse presente na Lei 8.666/93, é evidente que 

evitar as mais diversas formas de corrupção é um dos motivos fundamentais pelos 

quais as licitações existem. 

Para melhor diferenciar sobrepreço de superfaturamento, veja os conceitos 

conforme apresentados pela própria Nova Lei de Licitações e Contratos: 

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

(...) 

LVI - sobrepreço: preço orçado para licitação ou 

contratado em valor expressivamente superior aos preços 

referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um) item, se a 

licitação ou a contratação for por preços unitários de 

serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a 
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contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou 

empreitada integral, semi-integrada ou integrada; 

LVII - superfaturamento: dano provocado ao patrimônio 

da Administração, caracterizado, entre outras situações, 

por:       

a) medição de quantidades superiores às efetivamente 

executadas ou fornecidas; 

b) deficiência na execução de obras e de serviços de 

engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, 

vida útil ou segurança; 

c) alterações no orçamento de obras e de serviços de 

engenharia que causem desequilíbrio econômico-

financeiro do contrato em favor do contratado; 

d) outras alterações de cláusulas financeiras que gerem 

recebimentos contratuais antecipados, distorção do 

cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada 

do prazo contratual com custos adicionais para a 

Administração ou reajuste irregular de preços; 

 

 



 

 

P
ág

in
a2

1
 

Assim, evitar sobrepreços, preços inexequíveis e superfaturamento é um 

acréscimo bem vindo na lei, mas que não altera em nada o quadro normativo 

efetivamente aplicado pela Administração. Afinal, não se pode supor que no regime 

antigo de licitações seriam toleráveis quaisquer desses desvios. 

 

 

ENTES SUJEITOS À LICITAÇÃO 

 

O art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.666/93 apresenta os entes que estão 

sujeitos ao procedimento licitatório. Vejamos: 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 

inclusive de publicidade, compras, alienações e locações 

no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, 

além dos órgãos da administração direta, os fundos 

especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e 

demais entidades controladas direta ou indiretamente 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

Embora a lei possa parecer clara, há bastante divergência quanto à necessidade 

de determinados entes realizarem licitação para suas contratações: 

 Fundos especiais: fundo é objeto de direito e não sujeito. Em verdade, 

sua inclusão foi um equívoco legislativo, pois representam, 

normalmente, mera destinação especial de verbas públicas. 
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Excepcionalmente, podem ser regulamentados por lei como órgãos 

integrantes da Administração Direta ou Fundações Públicas de direito 

público, o que os colocaria nas hipóteses anteriores. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova CONSULPAM - Procurador (Pref Viana ES)/Direito/2019, foi considerado 

errado: 

Subordinam-se à Lei de Licitações (Lei 8.666/93), EXCETO: os fundos especiais. 

COMENTÁRIOS: como visto, os fundos especiais estão inclusos na obrigatoriedade de 

licitação. 

 

 Serviços sociais autônomos (Sistema S): prevalece no STF que não 

estão sujeitos à Lei 8.666/93 e às demais normas legais de licitações e 

contratos. Podem utilizar regulamentos próprios, que devem, de 

qualquer forma, estar pautados nos princípios gerais aplicáveis à 

Administração Pública. (STF. MS 33442 AgR, Relator(a):  Min. Gilmar 

Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/02/2019) 

Ainda quanto ao Sistema S, o TCU entende que essas entidades não podem 

inovar na ordem jurídica, por meio de seus regulamentos próprios, instituindo novas 

hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação, haja vista que a matéria 

deve ser disciplinada por norma geral, de competência privativa da União. (Acórdão 

1785/2013-Plenário - lnfo TCU 59). 

 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP): em 

regra, não se submetem ao regime licitatório. Entretanto, quando 

firmam termo de parceria, submetem-se ao regulamento próprio para a 

contratação com emprego de recursos públicos, observando os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e eficiência. É necessária a publicação desse 

regulamento, no prazo máximo de trinta dias, contado da assinatura 

do termo de parceria. 

Inclusive, já foi fixado em parecer da AGU que: “ainda que desenvolvam 
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alguma atividade de interesse público, as entidades privadas sem fins lucrativos não 

integram a Administração Pública, mas sim o chamado terceiro setor. Elas funcionam 

de maneira semelhante às organizações sociais e organizações da sociedade civil, que – 

conforme já foi definido pelo Supremo Tribunal Federal – STF e pelo Tribunal de Contas 

da União – TCU – não precisam se submeter à Lei das Licitações por não integrarem a 

Administração”. 

 Organizações Sociais (OS): não precisam seguir a Lei 8.666/93. Contudo, 

a entidade deve publicar, em até noventa dias, contados da assinatura 

do contrato de gestão, regulamento próprio, contendo os 

procedimentos que adotará para a contratação de obras, serviços e 

compras, com emprego de recursos provenientes do Poder Público (art. 

17, Lei 9.637/98). 

Atenção! As organizações sociais podem participar como licitantes em 

procedimentos licitatórios. Nesse sentido, no Acórdão nº 1.406/2017 – Plenário, o 

TCU considerou que não existe proibição legal, explícita ou implícita, à participação de 

organizações sociais em procedimentos licitatórios realizados pelo Poder Público, 

desde que o intuito do procedimento licitatório seja contratação de entidade privada 

para prestação de serviços que se insiram entre as atividades previstas no contrato de 

gestão firmado entre o Poder Público e a organização social. 

 Empresas públicas e sociedades de economia mista: com a 

promulgação da Lei 13.303/16 foi estabelecido o novo estatuto jurídico 

das estatais. As suas regras licitatórias serão explicitadas em tópico 

específico. 

No mais, segundo o STF, o regime de licitação e contratação previsto na Lei nº 

8.666/93 é inaplicável às sociedades de economia mista que explorem atividade 

econômica própria das empresas privadas, concorrendo, portanto, no mercado. Não é 

possível conciliar o regime previsto na Lei nº 8.666/93 com a agilidade própria desse 

tipo de mercado que é movido por intensa concorrência entre as empresas que nele 

atuam (STF. Plenário. RE 441280/RS, Rel. Min. Dias Tofolli, julgado em 6/3/2021). 
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 Conselhos de classe: como já vimos no capítulo que trata da 

organização administrativa, são considerados entes da Administração 

indireta (autarquias) e, portanto, precisam licitar, mas não é necessário 

utilizar a Lei 8.666/93, cabendo ao regimento interno de cada 

entidade estabelecer o detalhamento do rito a ser observado. Lembre-

se que a OAB é exceção e não precisa sequer licitar. 

Regras conforme a Lei 14.133/21 

A Lei 14.133/21 não alterou, na prática, as entidades que estão sujeitas a licitar, 

apenas explicitou as regras que já compunham a jurisprudência do STF e as decisões 

do TCU. 

Tendo isso em mente, vejamos quais órgãos e entidades estão sujeitos a licitar 

pela Nova Lei de Licitações e Contratos: 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e 

contratação para as Administrações Públicas diretas, 

autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, e abrange: 

I - os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, 

dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder 

Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de 

função administrativa; 

II - os fundos especiais e as demais entidades controladas 

direta ou indiretamente pela Administração Pública. 

 

Ao mesmo tempo, as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas 

subsidiárias não estão abrangidos pela obrigatoriedade de licitar nos termos da nova 

lei: 

§ 1º Não são abrangidas por esta Lei as empresas 

públicas, as sociedades de economia mista e as suas 
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subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 

2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei. 

 

Vale constatar, ainda, que nos termos do art. 189 das Lei 14.133/21, aplica-se 

esta Lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei 8.666 

ou à Lei 10.520. 

Assim, em síntese, temos a seguinte aplicabilidade das normas gerais em 

licitações: 

 Administração direta e autárquica: aplicação integral da Lei 14.133/21; 

 Empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias: 

o Aplicação primária da Lei 13.303/16; 

o Aplicação da Lei 14.133/21 nos casos previstos na Lei 13.303/16: 

 Critérios de desempate previstos no artigo 60 (art. 55, III, da 

Lei 13.303/16); 

 Modalidade pregão (art. 32, IV, Lei 13.303/16); 

Por fim, vale observar as regras especiais para repartições públicas sediadas no 

exterior e para contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou 

doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo 

financeiro de que o Brasil seja parte: 

§ 2º As contratações realizadas no âmbito das repartições 

públicas sediadas no exterior obedecerão às 

peculiaridades locais e aos princípios básicos 

estabelecidos nesta Lei, na forma de regulamentação 

específica a ser editada por ministro de Estado. 

§ 3º Nas licitações e contratações que envolvam recursos 

provenientes de empréstimo ou doação oriundos de 

agência oficial de cooperação estrangeira ou de 
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organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem 

ser admitidas: 

I - condições decorrentes de acordos internacionais 

aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo 

Presidente da República; 

II - condições peculiares à seleção e à contratação 

constantes de normas e procedimentos das agências ou 

dos organismos, desde que: 

a) sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou 

doação; 

b) não conflitem com os princípios constitucionais em 

vigor; 

c) sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo 

ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do 

órgão jurídico do contratante do financiamento 

previamente à celebração do referido contrato; 

 

PRINCÍPIOS 

O já citado art. 3º, caput, da Lei 8.666/93 enumera os princípios básicos que 

regem o procedimento administrativo de licitação. Vejamos: 

Art. 3º  A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos. 
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COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova Procurador do Município (Londrina)/Serviço de Procuradoria Jurídica/2019, 

foi considerado correto: 

São princípios que regem os procedimentos licitatórios: vinculação ao edital ou ao 

convite, procedimento formal, julgamento objetivo. 

 

Os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da eficiência, da segurança jurídica e da razoabilidade já 

foram objetos de análise no capitulo 02 (regime jurídico-administrativo) e sua 

aplicação nas licitações não têm grandes especificidades; portanto, não serão objeto 

de nova análise. 

Por outro lado, alguns outros princípios são apontados pela doutrina como 

implícitos na legislação e merecem nossa análise (competitividade, procedimento 

formal, sigilo das propostas e adjudicação compulsória). 

Assim, passemos a estudar cada um dos princípios, explícitos ou implícitos, que 

regem as licitações. 

O artigo 5º da Lei 14.133/21, por sua vez, apresenta rol semelhante, mas com 

alguns acréscimos: 

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, do 

planejamento, da transparência, da eficácia, da 

segregação de funções, da motivação, da vinculação ao 

edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da 

razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, 

da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento 

nacional sustentável, assim como as disposições do 

Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de 
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Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 

 

Você pode observar que a nova lei tem um rol mais amplo, pois inclui todos os 

princípios da 8.666/93 e apresenta alguns novos. 

 

QUADRO-RESUMO DOS PRINCÍPIOS EXPRESSOS NA LEI 14.133/21 

Legalidade 
Ao administrador só é possível fazer o que permitido 
em lei; 
Devido processo legal. 

Impessoalidade 

Vedação ao favorecimento de pessoas, marcas e 
empresas; 
Agentes públicos com interesse direto ou indireto 
não podem atuar no procedimento licitatório. 

Moralidade e 
probidade 

Obrigam licitador e licitantes a observarem pautas de 
conduta honesta e civilizada. 

Igualdade e 
competitividade 

O caráter competitivo da licitação fundamenta-se 
diretamente na busca da proposta mais vantajosa 
para a Administração e na manutenção da igualdade 
ente os licitantes.  
A Administração deve tratar de forma igualitária (não 
discriminatória) os licitantes. 

Publicidade 

É o dever de divulgar as informações para o público; 
Exceção: informações e documentos imprescindíveis 
para a segurança da sociedade e do Estado; 
Sigilo das propostas: até a abertura; 
Orçamento sigiloso: se justificado, o orçamento da 
licitação ficará sob sigilo. 

Eficiência Dever de gerar resultados positivos para a sociedade. 

Planejamento 
As contratações devem ser planejadas, contando 
com plano anual de contratações. 

Segregação das 
funções 

O mesmo agente público não deve praticar funções 
diversas e relevantes sujeitas a risco. 

Motivação 
Os atos do procedimento licitatório devem ser 
motivados, com indicação de seus pressupostos 
fáticos e jurídicos. 
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QUADRO-RESUMO DOS PRINCÍPIOS EXPRESSOS NA LEI 14.133/21 

Vinculação ao 
edital 

O edital é a lei interna da licitação; 
A própria Administração que escreveu o edital deve 
segui-lo; 

Julgamento 
objetivo 

O julgamento das propostas deve ocorrer de forma 
objetiva, com critérios claros e definidos no edital. 

Razoabilidade e 
proporcionalidade 

Orienta toda atuação da Administração Pública; 
As restrições, exigências e sanções devem ser 
moderadas e pautadas em critérios racionais. 

Celeridade A licitação deve se realizar em prazo razoável. 

Desenvolvimento 
nacional 

sustentável 

Além do objetivo de alcançar as melhores condições 
econômicas para as contratações públicas, as 
licitações também objetivam auxiliar no 
desenvolvimento nacional e na preservação 
ambiental. 

 

Passemos a estudar o que há de mais importante em cada um dos princípios, 

novos e antigos, que regem as licitações. 

MORALIDADE E PROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Embora esses sejam princípios gerais aplicáveis a todo o Direito Administrativo 

e já tenham sido estudados no nosso curso, eles guardam algumas peculiaridades 

relativas às licitações. 

Nesse sentido, Carlos Ari Sundfeld ensina que os princípios da moralidade e da 

probidade administrativa obrigam licitador e licitantes a observarem pautas de 

conduta honesta e civilizada, interditando conluios para afastar disputas, acordos para 

aumentos de preços e decisões desleais. 

Uma importante aplicação do princípio da moralidade foi dada pelo TCU no 

Acórdão 95/2005 em que, mesmo não havendo expressa previsão legal nesse sentido, 

foi declarada ilegítima (imoral) a contratação de parentes dos gestores públicos por 

empresas terceirizadoras de mão de obra para o Estado.  
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Em outra interessante aplicação, o STF declarou a constitucionalidade de lei 

municipal que proíbe contratos entre o município e parentes, afins ou consanguíneos, 

do prefeito, vice-prefeito, de vereadores e dos ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança, bem como dos servidores e empregados públicos municipais, até 

seis meses após o fim do exercício das respectivas funções. (STF. RE 423560, 

Relator(a):  Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012) 

Por fim, saiba que empresa que possui agente público em seus quadros é 

proibida de contratar com o órgão público de origem do agente, ainda que este 

esteja licenciado. (STJ. REsp 1607715/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 07/03/2017) 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova (MPE PR) - Promotor de Justiça (MPE PR)/2019, foi considerado correto: 

Ainda que o servidor esteja de licença à época do certame, não é possível a 

participação da empresa que possua em seu quadro de pessoal servidor público, 

efetivo ou ocupante de cargo em comissão, ou dirigente do órgão contratante ou 

responsável pela licitação. 

 

Pessoas que não podem concorrer na licitação 

O art. 9º da Lei 8.666/93, também dá concretude aos princípios da moralidade 

e da probidade ao vedar que as pessoas físicas ou jurídicas que tenham elaborado o 

projeto básico venham a participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução da obra ou serviço e do fornecimento. 

Do mesmo modo e também para garantir a observância à moralidade, o art. 14 

da Lei 14.133/21 apresenta rol de pessoas proibidas de participar do procedimento 

licitatório: 

Art. 14. Não poderão disputar licitação ou participar da 

execução de contrato, direta ou indiretamente: 

I - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto 

executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação 
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versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados; 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável 

pela elaboração do projeto básico ou do projeto 

executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja 

dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de 

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 

responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação 

versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela 

necessários; 

III - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da 

licitação, impossibilitada de participar da licitação em 

decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

IV - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 

deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo 

essa proibição constar expressamente do edital de 

licitação; 

V - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos 

termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

concorrendo entre si; 

VI - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos 

anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 

judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 

trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 

condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação 
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trabalhista. 

 

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Em regra, o instrumento responsável pela convocação dos interessados em 

contratar com o Poder Público é o edital (exceto na modalidade convite, em que se 

utiliza a carta-convite). 

O edital representa a “lei interna da licitação” (expressão que já foi cobrada em 

prova), e deve definir tudo o que for importante para o certame, vinculando os 

licitantes e a própria Administração Pública à sua observância. Veja o que diz o art. 41 

da Lei 8.666/93: 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas 

e condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada. 

 

Saliente-se que a Administração tem relativa discricionariedade para elaborar o 

edital. No entanto, uma vez publicado, o edital vincula o Poder Público e os licitantes a 

todos os seus termos. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova VUNESP - Juiz Estadual (TJ SP)/2018/188º, foi considerado errado: 

Sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que informa a licitação, 

pode-se afirmar que ele significa a inexistência de discricionariedade administrativa na 

licitação, dado que as cláusulas e condições da convocação são estabelecidas em lei. 

COMENTÁRIOS: existe discricionariedade na licitação, mas ela reside na fase de 

elaboração do edital. Após a publicação do instrumento convocatório, a Administração 

fica vinculada às regras que estabeleceu. 

 

É claro que o edital não é algo absolutamente imutável. Observe a redação do 

art. 21, §4º: 



 

 

P
ág

in
a3

3
 

§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela 

mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o 

prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas. 

 

O mesmo vale para a Lei 14.133/21, veja o § 1º do artigo 55: 

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova 

divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além 

do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e 

procedimentos originais, exceto quando a alteração não 

comprometer a formulação das propostas. 

 

 

Assim, em ambas as leis, os termos do edital podem ser modificados. Porém, 

isso exige adequada divulgação e reabertura dos prazos, a fim de não surpreender os 

licitantes e prejudicar a formulação das propostas. 

JULGAMENTO OBJETIVO 

O princípio do julgamento objetivo estabelece que o edital deve fixar, de forma 

clara e precisa, qual(is) critério(s) será(ão) utilizado(s) para seleção da proposta 

vencedora. Ademais, o ato convocatório tem de conter critérios objetivos de 

julgamento que não admitam escolhas subjetivas dos julgadores. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Procurador Municipal de Campo Grande/2019, foi 

considerado correto: 

O princípio do julgamento objetivo visa afastar o caráter discricionário quando da 

escolha de propostas em processo licitatório, obrigando os julgadores a se ater aos 

https://www.tecconcursos.com.br/concursos/procurador-municipal-de-campo-grande-2019
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critérios prefixados pela administração pública, o que reduz e delimita a margem de 

valoração subjetiva no certame. 

Comentário: o princípio do julgamento objetivo, que decorre também do princípio da 

legalidade, tem um significado claro: o julgamento das propostas há de ser feito de 

acordo com os critérios objetivos fixados no edital. 

 

O art. 45, da Lei 8.666/93 define como critérios possíveis a serem estipulados 

no edital: menor preço, maior lance, melhor técnica ou a conjugação de técnica e 

preço. Com efeito, não se admite a utilização de outros, a combinação deles ou 

mesmo a não utilização de critérios objetivos. 

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. 

 

Por força deste princípio, as margens de apreciação subjetiva devem ser 

mínimas, sendo vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, 

secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio 
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da igualdade entre os licitantes (art. 44, §1º, Lei 8.666/93). 

 

IGUALDADE E COMPETITIVIDADE 

O caráter competitivo da licitação fundamenta-se diretamente na busca da 

proposta mais vantajosa para a Administração e na manutenção da igualdade entre os 

licitantes. Um primeiro desdobramento desse preceito é o inciso II do art. 9º da Lei 

14.133/21 (há norma idêntica no art. 3°, § 1º, III da Lei n° 8.666/93), que proíbe 

expressamente que seja estabelecido tratamento diferenciado de natureza comercial, 

legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e 

estrangeiras: 

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar 

na área de licitações e contratos, ressalvados os casos 

previstos em lei: 

  

(...) 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza 

comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer 

outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive 

no que se refere a moeda, modalidade e local de 

pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de 

agência internacional. 

 

Ainda em cumprimento ao princípio da igualdade, é vedado admitir, prever, 

incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo: 

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar 

na área de licitações e contratos, ressalvados os casos 

previstos em lei: 
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I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, 

situações que: 

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 

competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de 

participação de sociedades cooperativas; 

b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes; 

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto 

específico do contrato; 

 

O princípio da igualdade é bastante ligado ao da competitividade, por esse 

motivo, a Administração deve tratar de forma igualitária (não discriminatória) os 

licitantes, sendo certo que as restrições à participação de interessados no certame 

acarretam a diminuição da competição. 

Com efeito, não se admite que a Administração exija requisitos para a 

participação no certame que não estejam previamente estipulados em lei e sejam 

indispensáveis à sua realização.  

Nesse sentido, o STF julgou inconstitucional lei estadual que estabeleça como 

condição de acesso a licitação pública, para aquisição de bens ou serviços, que a 

empresa licitante tenha a fábrica ou sede no Estado-membro. (STF. ADI 3583/PR, Rel. 

Min. CEZAR PELUSO, Pleno, j. 21.02.2008) 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova CEBRASPE (CESPE) - Juiz Federal (TRF 5ª Região)/2017/XIV, foi considerado 

errado: 

Situação hipotética: Lei estadual fixou normas para regular os procedimentos 

licitatórios em seu âmbito de atuação. Adotou os parâmetros gerais da Lei de 

Licitações e, de forma específica, estabeleceu que, para a aquisição de bens ou 

serviços, a empresa licitante deva ter fábrica no respectivo estado da 

Federação. Assertiva: Conforme entendimento do STF, tem caráter constitucional a 

referida exigência, devido às singularidades existentes no estado e ao interesse de 

fomentar o desenvolvimento industrial local. 



 

 

P
ág

in
a3

7
 

COMENTÁRIOS: é inconstitucional a lei estadual que estabeleça como condição de 

acesso a licitação pública, para aquisição de bens ou serviços, que a empresa licitante 

tenha a fábrica ou sede no Estado-membro. 

 

Em outra oportunidade, o STF julgou inconstitucional lei local que exija que os 

veículos utilizados para atender contratos com a Administração estejam registrados no 

município. Para o Supremo, a lei estaria violando o princípio da isonomia, ao dificultar 

a participação nas licitações de empresas de outras localidades. Isso porque o universo 

de licitantes é restringido, dificultando o acesso da Administração à proposta mais 

vantajosa, sem falar da distinção, sem razoabilidade, entre particulares aptos à 

execução dos contratos. (STF. RE 668810/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 30/11/2015) 

A Lei 8.666/93 apresenta uma série de dispositivos que visam assegurar a 

igualdade entre os licitantes, destacando-se: 

a) vedação a que os agentes públicos diminuam o caráter competitivo 

das licitações por meio do estabelecimento de tratamento diferenciado 

entre os licitantes (art. 3º, §1º, incisos I e II); 

b) vedação à imposição de marcas de bens ou serviços nas licitações (art. 

15, §7º, I). Entretanto, a indicação de marca é admissível para fins de 

padronização, nos casos em que for tecnicamente justificável (art. 7º, 

§5º; art. 15, I); 

c) proibição de participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 

necessários: (I) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física 

ou jurídica; (II) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável 

pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do 

capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; (III) servidor ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação (art. 9º). 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
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Na prova VUNESP - Procurador do Município de Ribeirão Preto/2019, foi considerado 

errado: 

Nos termos da Lei de Licitações – Lei Federal nº 8.666/93, poderá participar, direta ou 

indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de 

bens a eles necessários empresa, isoladamente, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado. 

COMENTÁRIOS: é a vedação do inciso II, acima mencionado. 

 

Observe, contudo, que a realização de comunicações formais com a 

Administração durante a fase de planejamento das contratações públicas não gera 

impedimento à participação na licitação. 

Nesse sentido, veja o enunciado da I Jornada de Direito Administrativo: 

Enunciado 29: A Administração Pública pode promover comunicações formais com 

potenciais interessados durante a fase de planejamento das contratações públicas 

para a obtenção de informações técnicas e comerciais relevantes à definição do objeto 

e elaboração do projeto básico ou termo de referência, sendo que este diálogo 

público-privado deve ser registrado no processo administrativo e não impede o 

particular colaborador de participar em eventual licitação pública, ou mesmo de 

celebrar o respectivo contrato, tampouco lhe confere a autoria do projeto básico ou 

termo de referência. 

Sem prejuízo dessas vedações, o STF entende ser possível o estabelecimento de 

diferenciação entre os concorrentes em licitações quando houver permissão: 

a) pela lei, mediante o estabelecimento de condições de diferenciação 

exigíveis em abstrato; e  

b) pela autoridade responsável pela condução do processo licitatório, 

que poderá estabelecer elementos de distinção circunstanciais, de 

qualificação técnica e econômica, sempre vinculados à garantia de 

cumprimento de obrigações específicas. 

Nas exatas palavras do STF: a igualdade de condições dos concorrentes em 
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licitações, embora seja enaltecida pela Constituição (art. 37, XXI), pode ser relativizada 

por duas vias: (a) pela lei, mediante o estabelecimento de condições de diferenciação 

exigíveis em abstrato; e (b) pela autoridade responsável pela condução do processo 

licitatório, que poderá estabelecer elementos de distinção circunstanciais, de 

qualificação técnica e econômica, sempre vinculados à garantia de cumprimento de 

obrigações específicas. (STF. ADI 3.735/MS – Relator(a): Min. Teori Zavascki – 

Julgamento: 08/09/2016) 

 

 

Exceção ao princípio da igualdade – empate em 
igualdade de condições 

 
Em que pese a observância do princípio da igualdade seja a regra nas licitações, 

a Lei 8.666/93 admite algumas situações em que é possível haver diferenciação entre 

os licitantes. Uma delas é a hipótese de empate em igualdade de condições, que está 

regulamentada pelo § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93: 

§ 2º Em igualdade de condições, como critério de 

desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, 

aos bens e serviços: 

II - produzidos no País; 

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam 

em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

V - produzidos ou prestados por empresas que 

comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 
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Observe que estes quatro critérios são sucessivos, ou seja, primeiro 

verificamos se uma das propostas empatadas oferece bem produzido no país, 

permanecendo o empate, analisamos se a empresa é brasileira; e assim por diante. 

Caso o empate persista depois da aplicação desses critérios, haverá sorteio 

para definir o vencedor: 

Art. 45 (...) 

§ 2º No caso de empate entre duas ou mais propostas, e 

após obedecido o disposto no § 2º do art. 3º desta Lei, a 

classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em 

ato público, para o qual todos os licitantes serão 

convocados, vedado qualquer outro processo. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova (TRF 3) - Juiz Federal (TRF 3ª Região)/2018/XIX, foi considerado errado: 

O art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, prevê que o processo licitatório tem por objetivo, 

dentre outros, garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública na aquisição de bens e serviços. Mas em caso de apresentação de duas ou mais 

propostas em igualdade de condições, a escolha da vencedora será feita mediante a 

realização de sorteio. 

COMENTÁRIOS: sorteio é só o último dos critérios par seleção do vencedor da 

licitação, antes dele, deve vir a análise de todos os incisos do art. 3º, § 2º. 

 

A Lei 14.133/21, por sua vez, apresenta os seguintes critérios para desempate: 

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais 

propostas, serão utilizados os seguintes critérios de 

desempate, nesta ordem: 

I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados 

poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à 

classificação; 

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos 

licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 
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utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 

cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade 

entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 

conforme regulamento; 

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de 

integridade, conforme orientações dos órgãos de 

controle. 

 

Note que os critérios da Nova Lei de Licitações e Contratos também são 

sucessivos, devendo seguir a ordem determinada pelo citado artigo. 

Por fim, caso persista o empate, o § 1º do mesmo dispositivo traz mais quatro 

critérios sucessivos: 

§ 1º Em igualdade de condições, se não houver 

desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, 

aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

I - 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; 

II - empresas brasileiras; 

III - empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos 

termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

 

Quanto ao critério do inciso I, vale observar que continua válido o 

entendimento STF segundo o qual é inconstitucional lei estadual que estabeleça como 

condição de acesso a licitação pública, para aquisição de bens ou serviços, que a 
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empresa licitante tenha a fábrica ou sede no Estado-membro (STF. ADI 3583/PR, Rel. 

Min. CEZAR PELUSO, Pleno, j. 21.02.2008). 

O que se permite, a partir da nova lei, é a utilização do critério territorial como 

desempate na licitação, mas não como requisito de acesso ao procedimento licitatório. 

Quanto ao inciso IV, a Lei 12.187/09 é a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima. Segundo a qual, se entende por mitigação as mudanças e substituições 

tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade de produção, 

bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito 

estufa e aumentem os sumidouros. 

 

Exceção ao princípio da igualdade – margem de 
preferência na Lei 8.666/93 

 
O princípio do desenvolvimento nacional sustentável acabou por mitigar o 

princípio da isonomia ao fundamentar uma série de regras de preferências. 

Assim, foi criada uma margem de preferência para a aquisição de produtos 

manufaturados e para serviços nacionais, assim definidos, nos termos dos incs. XVII e 

XVIII do art. 6º da Lei: 

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

(...) 

XVII - produtos manufaturados nacionais - produtos 

manufaturados, produzidos no território nacional de 

acordo com o processo produtivo básico ou com as regras 

de origem estabelecidas pelo Poder Executivo federal;    

XVIII - serviços nacionais - serviços prestados no País, nas 

condições estabelecidas pelo Poder Executivo federal; 

 

Há também margem de preferência para empresas que reservem cargos para 
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pessoas com deficiência ou reabilitadas: 

Art. 3º (...) 

§ 5º Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida 

margem de preferência para:                

I - produtos manufaturados e para serviços nacionais que 

atendam a normas técnicas brasileiras; e                 

II - bens e serviços produzidos ou prestados por empresas 

que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação. 

 

Assim, uma proposta pode ser definida como a “mais vantajosa” para 

Administração ainda que não apresente, necessariamente, o menor preço (mesmo 

nas licitações do tipo menor preço), se gerar benefícios indiretos e mediatos a longo 

prazo que garantam a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

Para que se possa aplicar as citadas margens de preferência, devem ser 

seguidos alguns requisitos: 

 As margens de preferência serão definidas pelo Poder Executivo federal, 

por meio de decreto, e não por cada órgão ou entidade que realizar 

licitação; ademais, as margens serão definidas “por produto, serviço, 

grupo de produtos ou grupo de serviços”, e não para uma licitação 

específica; 

 A aplicação da margem de preferência deve estar fundamentada em 

estudos revistos periodicamente, em prazo não superior a cinco anos, 

que levem em consideração (§ 6° do art. 3º): 

o I - geração de emprego e renda; 

o II - efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e 

municipais; 



 

 

P
ág

in
a4

4
 

o III - desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País;  

o IV - custo adicional dos produtos e serviços; e 

o V - em suas revisões, análise retrospectiva de resultados. 

 A capacidade de produção ou prestação no País não pode ser inferior à 

quantidade a ser adquirida ou contratada, ou, ainda, inferior ao 

quantitativo mínimo para preservar a economia de escala (§ 7º do art. 

23), nos termos do art. 3º, 9º I e II, da Lei; 

 Os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de 

desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País poderão 

contar com uma margem de preferência adicional à margem de 

preferência normal aplicável aos demais produtos e serviços (art. 3º, 

§7º). 

 As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou 

serviços nacionais não podem ultrapassar o montante de 25% sobre o 

preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros (§ 8° do art. 

3º); 

 A margem de preferência poderá ser estendida, total ou parcialmente, 

aos bens e serviços originários dos Estados Partes do Mercado Comum 

do Sul – Mercosul (art. 3º, §10). 

 

Exceção ao princípio da igualdade – margem de 
preferência na Lei 8.666/93 

 
As regras de preferência na Lei 14.133/21 apresentam algumas importantes 

novidades com relação ao regramento previsto na Lei 8.666/93, por isso, merecem ser 

estudadas em separado. 

Primeiramente, vejamos o que diz o art. 26: 

Art. 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida 

margem de preferência para: 
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I - bens manufaturados e serviços nacionais que atendam 

a normas técnicas brasileiras; 

II - bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, 

conforme regulamento. 

 

O inciso I não apresenta novidades com relação ao que já foi dito para a Lei 

8.666/93, o inciso II, entretanto, é novidade. 

Com efeito, os licitantes que ofertarem produtos reciclados, recicláveis ou 

biodegradáveis terão preferência na contratação em relação a licitantes ofertantes de 

bens comuns, caso as propostas daqueles sejam até 10% superior à destes. 

Art. 26. (...): 

§ 1º A margem de preferência de que trata o caput deste 

artigo: 

I - será definida em decisão fundamentada do Poder 

Executivo federal, no caso do inciso I do caput deste 

artigo; 

II - poderá ser de até 10% (dez por cento) sobre o preço 

dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto 

nos incisos I ou II do caput deste artigo; 

III - poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços 

originários de Estados Partes do Mercado Comum do Sul 

(Mercosul), desde que haja reciprocidade com o País 

prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso 

Nacional e ratificado pelo Presidente da República. 

§ 2º Para os 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 a que 

se refere o caput deste artigo poderá ser de até 20% (vinte 

por cento). 
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Assim, a margem de preferência não pode ultrapassar 10% (dez por cento), 

exceto para aqueles resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizada 

no Brasil, hipótese em que a margem pode chegar a 20%. Tudo conforme será definido 

pelo Poder Executivo federal com validade para todos os entes da federação. 

No mais, assim como ocorre na Lei 8.666/93, a margem de preferência pode 

ser estendida aos bens manufaturados e serviços originários do Mercosul. 

Art. 26. (...): 

§ 5º A margem de preferência não se aplica aos bens 

manufaturados nacionais e aos serviços nacionais se a 

capacidade de produção desses bens ou de prestação 

desses serviços no País for inferior: 

I - à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou 

II - aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do 

objeto, quando for o caso. 

 

Da mesma forma que ocorre com a Lei 8.666/93, não se aplica a margem de 

preferência caso a capacidade produtiva no Brasil seja inferior à quantidade a ser 

adquirida. 

Por fim, o artigo 27 determina que será divulgada, em sítio eletrônico oficial, a 

cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do 

disposto no art. 26 desta Lei, com indicação do volume de recursos destinados a cada 

uma delas. 

MARGEM DE PREFERÊNCIA 
NA LEI 8.666/93 

MARGEM DE PREFERÊNCIA 
NA LEI 14.133/21 

Definida pelo Poder Executivo 
federal, para cada produto ou 
serviço; 

Definida de forma fundamentada 
pelo Poder Executivo federal; 

Fundamentada em estudos Não há previsão de periodicidade 
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MARGEM DE PREFERÊNCIA 
NA LEI 8.666/93 

MARGEM DE PREFERÊNCIA 
NA LEI 14.133/21 

revistos periodicamente, em prazo 
não superior a cinco anos; 

para a revisão. 

Capacidade de produção não pode 
ser inferior à capacidade 
demandada, a fim de manter a 
economia de escala; 

Capacidade de produção não pode 
ser inferior à capacidade 
demandada; 

Margem de preferência adicional 
para bens e serviços resultantes de 
desenvolvimento e inovação 
tecnológica realizados no País; 

Margem de preferência adicional 
para bens e serviços resultantes de 
desenvolvimento e inovação 
tecnológica realizados no País; 

As margens de preferência não 
podem ultrapassar o montante de 
25%; 

As margens de preferência não 
podem ultrapassar o montante de 
10%, exceto para aqueles resultantes 
de desenvolvimento e inovação 
tecnocológica realizada no Brasil, 
hipótese em que a margem pode 
chegar a 20%. 

As margens podem ser estendidas 
para países do mercosul. 

As margens podem ser estendidas 
para países do mercosul. 

 

Obrigatoriedade de divulgação pela 
internet, a cada exercício financeiro, 
da relação de empresas favorecidas 
pela margem de preferência, com 
indicação do volume de recursos 
destinados a cada uma delas. 

 

Exceção ao princípio da igualdade – contratação restrita 
a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País  

 
A regra é que empresas estrangeiras, com tecnologias estrangeiras, possam 

participar das licitações no Brasil. Contudo, a Lei 8.666/93 apresenta uma hipótese em 

que apenas bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País podem participar: 

Art. 3º (...) 

§ 12.  Nas contratações destinadas à implantação, 
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manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de 

tecnologia de informação e comunicação, considerados 

estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação 

poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia 

desenvolvida no País e produzidos de acordo com o 

processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 

11 de janeiro de 2001. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova CONSESP - Procurador Jurídico (CM Guzolândia)/2018, foi considerado 

correto: 

Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos 

sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em 

ato do Poder Executivo federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com 

tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o processo produtivo 

básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001. 

 

Norma idêntica está prevista no § 7º do artigo 26 da Lei 14.133/21: 

Art. 26 (...) 

§ 7º Nas contratações destinadas à implantação, à 

manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de 

tecnologia de informação e comunicação considerados 

estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a 

licitação poderá ser restrita a bens e serviços com 

tecnologia desenvolvida no País produzidos de acordo 

com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 

10.176, de 11 de janeiro de 2001. 

 

PROCEDIMENTO FORMAL 

Segundo este princípio implícito, os procedimentos adotados na licitação são 
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formais e devem observar fielmente as normas contidas na legislação, veja a redação 

na Lei 8.666/93 

Art. 4º Todos quantos participem de licitação promovida 

pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm 

direito público subjetivo à fiel observância do pertinente 

procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer 

cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que 

não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização 

dos trabalhos. 

Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto 

nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele 

praticado em qualquer esfera da Administração Pública. 

 

Desse modo, na condução da licitação, devem ser seguidos todos os 

formalismos prescritos, a fim de garantir a igualdade entre os licitantes e a máxima 

transparência no procedimento, especialmente porque seu resultado implicará gasto 

de recursos públicos. 

Hely Lopes Meirelles ensina que procedimento formal, entretanto, não se 

confunde com formalismo, que se caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias. 

Por isso mesmo, não se anula o procedimento diante de meras omissões ou 

irregularidades formais na documentação ou nas propostas, desde que, por sua 

irrelevância, não causem prejuízo à Administração e aos licitantes. 

A regra é a dominante nos processos judiciais: não se decreta a nulidade onde 

não houver dano para qualquer das partes - pas de nullité sans grief. 

No mais, aplica-se para as licitações o que já aprendemos quando do estudo da 

forma dos atos administrativos e do princípio do formalismo moderado. 

Aspectos formais previstos na Nova Lei de Licitações 
14.133/21 
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Com o objetivo de garantir maior confiabilidade e segurança aos procedimentos 

licitatórios a Lei 13.144/21 estabeleceu uma série de determinações formais, vale a 

pena conhece-las: 

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: 

I - os documentos serão produzidos por escrito, com data 

e local de sua realização e assinatura dos responsáveis; 

II - os valores, os preços e os custos utilizados terão como 

expressão monetária a moeda corrente nacional, 

ressalvado o disposto no art. 52 desta Lei; 

III - o desatendimento de exigências meramente formais 

que não comprometam a aferição da qualificação do 

licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta 

não importará seu afastamento da licitação ou a 

invalidação do processo; 

IV - a prova de autenticidade de cópia de documento 

público ou particular poderá ser feita perante agente da 

Administração, mediante apresentação de original ou de 

declaração de autenticidade por advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal; 

V - o reconhecimento de firma somente será exigido 

quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição 

legal; 

VI - os atos serão preferencialmente digitais, de forma a 

permitir que sejam produzidos, comunicados, 

armazenados e validados por meio eletrônico; 

VII - a partir de documentos de formalização de 

demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de 

cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, 

elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de 

racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob 
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sua competência, garantir o alinhamento com o seu 

planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das 

respectivas leis orçamentárias. 

 

Como se pode notar, todas as determinações acima expostas aplicam o 

princípio do formalismo moderado, sendo certo que não se decreta a nulidade onde 

não houver dano para qualquer das partes. 

SIGILO DAS PROPOSTAS 

Para garantir o caráter competitivo e, principalmente, a moralidade do 

procedimento licitatório, o conteúdo das propostas apresentadas pelos licitantes 

somente será conhecido no momento previamente determinado. 

Todos os demais atos do procedimento devem ser públicos, veja a Lei 8.666/93: 

Art. 3º (...) 

§ 3º A licitação não será sigilosa, sendo públicos e 

acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo 

quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva 

abertura. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova IDIB - Procurador (CM Viana)/2018, foi considerado correto: 

A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu 

procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

COMENTÁRIOS: Art. 3º (...)  

§ 3º  A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu 

procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

 

A violação do sigilo das propostas ensejará a anulação do procedimento 

licitatório, além da tipificação do crime previsto no art. 94 da Lei n° 8.666/93: 

https://www.tecconcursos.com.br/concursos/procurador-cm-viana-2018
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Art. 94.  Devassar o sigilo de proposta apresentada em 

procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o 

ensejo de devassá-lo: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa. 

 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA 

A adjudicação é o ato final do procedimento licitatório, pelo qual a 

Administração atribui ao vencedor o objeto da licitação; ou seja, é o ato que declara 

quem venceu o certame. 

Pelo princípio da adjudicação compulsória, concluído o processo licitatório, a 

Administração fica impedida de atribuir o objeto da licitação a outrem que não o 

legítimo vencedor, arts. 50 e 64 da Lei 8.666/93: 

Art. 50.  A Administração não poderá celebrar o contrato 

com preterição da ordem de classificação das propostas 

ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, 

sob pena de nulidade. 

 

Art. 64.  A Administração convocará regularmente o 

interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e 

condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 

desta Lei. 

 

Observe que a adjudicação é obrigatória, mas a contratação não é. 

Assim, caso a Administração venha a contratar, obrigatoriamente deve ser 

aquele que venceu a licitação e recebeu a adjudicação; contudo, a Administração pode 

simplesmente não contratar ninguém, hipótese em que o adjudicado não terá direito 
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subjetivo ao objeto do contrato. 

A obrigatoriedade da adjudicação veda também que se abra nova licitação 

enquanto válida a adjudicação anterior. 

 

PRINCÍPIO DO PLANEJAMENTO – NOVIDADE DA LEI 

14.133/21 

Como estudaremos adiante, a licitação pública possui duas fases, a interna e a 

externa. O princípio do planejamento incide, principalmente, na fase interna, em que 

são efetuados os procedimentos preparatórios para a licitação. 

Referido princípio existe para garantir que não sejam realizadas licitações 

aventureiras, sem planejamento. Nessa fase de planejamento, entre outras 

providências, a Administração Pública identificará e justificará a necessidade do objeto 

a ser licitado e formalizará a autorização para abertura do certame. 

A Lei previu, inclusive, um instrumento próprio para efetivar o princípio do 

planejamento, trata-se do plano de contratações anual, que tem por objetivo de 

racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o 

alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das 

respectivas leis orçamentárias (art. 12, VII, Lei 14.133/21). 

Além disso, tal plano deverá ser divulgado e mantido à disposição do público 

em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de 

licitações e na execução dos contratos (art. 12, § 1º, Lei 14.133/21). 

 

PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES – 

NOVIDADE DA LEI 14.133/21 

O novo princípio da segregação de funções aponta que as licitações não são 
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conduzidas por uma única autoridade que identifica a necessidade de licitação, 

elabora o edital e julga as propostas apresentadas selecionando a mais vantajosa. 

Pelo contrário, as licitações são procedimentos complexos e devem ser 

realizadas por diversos agentes com funções específicas.  

É a segregação de funções que garante, por exemplo, que um mesmo servidor 

não será o responsável pela fiscalização de um ato por ele mesmo produzido, o que 

seria de uma ineficiência gritante. 

Assim, em resumo, é vedada a designação do mesmo agente público para 

atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a 

possibilidade de ocul-tação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva 

contratação (art. 7º, § 1º. Lei 14.133/21). 

 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE – NOVIDADE DA LEI 

14.133/21 

Todos que já trabalharam com licitações sabem que a morosidade do 

procedimento é um dos maiores problemas enfrentados pela Administração e pelos 

licitantes. 

A bem da verdade é bastante improvável que a nova legislação modifique, de 

plano, esse cenário. 

Contudo, com a positivação do princípio da celeridade, é possível exigir dos 

responsáveis pelas licitações que sejam mais ágeis em suas providências e decisões, a 

exemplo do que ocorreu no âmbito do Poder Judiciário com o advento do princípio da 

duração razoável do processo, inserido na Constituição Federal por meio da Emenda 

Constitucional 45. 

ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NAS LICITAÇÕES 
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A Nova Lei de Licitações e Contratos criou capítulo específico para tratar dos 

agentes públicos envolvidos nas realizações de licitações e elaboração/fiscalização dos 

contratos daí decorrentes. 

O tema merece atenção redobrada, vamos analisar cada um dos aspectos 

relevantes. 

Diferença conceitual entre autoridade e agente público 

 
Primeiramente, é relevante conhecer os conceitos apresentados pela Lei 

14.133/21 para autoridade e para agente público: 

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

(...) 

V - agente público: indivíduo que, em virtude de eleição, 

nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 

forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, 

emprego ou função em pessoa jurídica integrante da 

Administração Pública; 

VI - autoridade: agente público dotado de poder de 

decisão; 

 

Veja, portanto, que diferença reside tão somente no poder de decisão. Agente 

público é quem exerce alguma atividade dentro da Administração Pública. Autoridade 

é o agente público que detém poder de decisão e tal atividade. 

A diferença, embora sutil, é relevante para os próximos tópicos. 

Requisitos para que o agente público possa atuar no 
procedimento licitatório 

 
O artigo 7º da Lei 14.133/21 apresenta os requisitos para que um agente 

público possa designada para atuar em uma licitação. Vejamos: 
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Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da 

entidade, ou a quem as normas de organização 

administrativa indicarem, promover gestão por 

competências e designar agentes públicos para o 

desempenho das funções essenciais à execução desta Lei 

que preencham os seguintes requisitos: 

I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou 

empregado público dos quadros permanentes da 

Administração Pública; 

II - tenham atribuições relacionadas a licitações e 

contratos ou possuam formação compatível ou 

qualificação atestada por certificação profissional emitida 

por escola de governo criada e mantida pelo poder 

público; e 

III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou 

contratados habituais da Administração nem tenham 

com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista e civil. 

 

Observe que compete à autoridade designar os agentes públicos que atuarão 

nas licitações, sempre observando três critérios: 

 Preferência por servidor efetivo ou empregado dos quadros 

permanentes; 

 Tenha formação, qualificação ou atribuições relacionadas com licitações 

e contratos; 

 Não tenha vínculo familiar, técnico ou contratual com licitantes 

habituais. 

É justamente para a escolha dos agentes públicos responsáveis pela licitação 

que existe o já estudado princípio da segregação de funções. A intenção do legislador é 
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que uma mesma pessoa não acumule funções diversas no procedimento (art. 7º, § 1º). 

 

Agente de Contratação 

 
Agente de contratação é a pessoa designada pela autoridade competente, 

entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da 

Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar 

impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades 

necessárias ao bom andamento da licitação até a homologação (art. 8º). 

O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá 

individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da 

equipe (art. 8º, § 1º). 

Por fim, lembre-se que os municípios com até vinte mil habitantes terão o 

prazo de seis anos para atender aos requisitos do art. 7º e do caput do art. 8º (art. 

176). 

Comissão de Contratação 

 
Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, o agente de contratação 

poderá ser substituído por comissão de contratação formada de, no mínimo, 3 (três) 

membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela 

comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente 

fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a 

decisão (art. 8º, § 2º). 

Vale mencionar que por bens e serviços especiais se entende aqueles que, por 

sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos como comuns, 

exigida justificativa prévia do contratante (art. 6º, XIV). 

Além da comissão de contratação, em licitação que envolva bens ou serviços 

especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela Administração, poderá 
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ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional 

especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da 

licitação (art. 8º , § 4º). 

No mais, a substituição do agente de contratação pela comissão de 

contratação, no caso de bens ou serviços especiais, é facultativa. Porém, em uma 

hipótese a substituição é obrigatória: na utilização da modalidade diálogo 

competitivo, nos termos do art. 32, § 1º, XI 

 

 

Vedações aos agentes públicos que atuem em licitações 

 
O artigo 9º da Lei 14.133/21 estabeleceu alguns restrições para agentes 

públicos, vejamos: 

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar 

na área de licitações e contratos, ressalvados os casos 

previstos em lei: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, 

situações que: 
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a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 

competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de 

participação de sociedades cooperativas; 

b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes; 

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto 

específico do contrato; 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza 

comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer 

outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive 

no que se refere a moeda, modalidade e local de 

pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de 

agência internacional; 

III - opor resistência injustificada ao andamento dos 

processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar 

ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em 

lei. 

 

Além disso, não pode participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, 

devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no 

exercício ou após o exercício do cargo ou emprego (art. 9º, § 1º). 

Possibilidade de defesa dos agentes públicos e 
autoridades pela advocacia pública (importantíssimo 
para concursos de procuradoria) 

 
O artigo 10 da Lei 14.133/21 institui a possibilidade de os agentes públicos 

valerem-se do órgão da advocacia pública para sua defesa pessoal nas esferas 

administrativa, controladora ou judicial, caso tenham agido em estrita observância ao 

parecer jurídico exarado pelo órgão de assessoramento jurídico no âmbito da licitação. 
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Por sua vez, o art. 53 prevê que, ao final da fase preparatória, o processo 

licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que 

realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. 

Nesse caso, será elaborado parecer jurídico. Caso a autoridade pública siga o 

conteúdo do parecer, ela terá direito, se for o caso, de ser defendida por advocacia 

pública, caso algum órgão de controle queira lhe imputar responsabilidade por 

suposto ato irregular. 

Assim, desde que o agente público o queira e tenha agido em conformidade 

com o parecer exarado pelo órgão de assessoramento jurídico, poderá ser defendido 

(inclusive em processo por ato de improbidade administrativa) pela advocacia pública. 

O agente público continua tendo direito a tal defesa patrocinada pela 

advocacia pública mesmo na hipótese de não mais ocupar o cargo, emprego ou função 

em que foi praticado o ato questionado, basta que tenha agido durante o exercício da 

função. 

Entendo que a defesa deva se limitar ao aspecto institucional da atuação do 

agente público, como ocorre em Mandados de Segurança, tomadas de contas 

perante Tribunal de Contas e etc. Excluindo-se eventuais pleitos de natureza 

eminentemente individual, como é o caso de indenizações por danos materiais e 

morais. 

No mais, o § 1º do citado artigo 10 deixa claro que não se aplica essa defesa 

pela advocacia pública quando provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem 

nos autos do processo administrativo ou judicial. 

Na prática, o § 1º é de difícil aplicação. Afinal, provas somente são 

juridicamente válidas após a submissão ao contraditório e, para que haja contraditório, 

deverá haver a apreciação por advogado, no caso, o advogado público. 
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REGIMES DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

 

Na execução de obras ou atividades administrativas, o Poder Público pode 

adotar o regime de execução direta ou indireta. 

Na execução direta, a Administração realiza, ela própria, a atividade ou serviço, 

por meio de seus órgãos e agentes públicos. Nessa hipótese, nem sequer é necessário 

licitar, afinal, a Administração não contratará nenhum terceiro, será ela, através de 

seus agentes, que realizará a obra, atividade ou serviço. 

Por sua vez, na execução indireta, a Administração celebra contrato com 

terceiro para realização do objeto do contrato, admitindo-se os seguintes regimes: 

a) empreitada por preço global: execução de uma obra ou serviço por preço 

certo e total; 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova IDIB - Procurador (CM Viana)/2018, foi considerado errado: 
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Há empreitada por preço global quando se contrata a execução da obra ou do serviço 

por preço certo de unidades determinadas. 

COMENTÁRIOS: este é o conceito da empreitada por preço unitário. Observe que as 

diferenças entre os quatro tipos de empreitada são sutis. 

 

b) empreitada por preço unitário: execução de obra ou serviço por preço 

certo de unidades determinadas; 

c) empreitada por tarefa: contratação de mão de obra para pequenos 

trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; 

d) empreitada integral: contratação de um empreendimento em sua 

integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e 

instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a 

sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, 

atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições 

de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas 

às finalidades para que foi contratada. Nesse regime de execução, é 

obrigatória a adoção da modalidade concorrência. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

 

Na prova IDIB - Procurador (CM Viana)/2018, foi considerado errado: 

Na empreitada por preço unitário, contrata-se um empreendimento em sua 

integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações 

necessárias. 

COMENTÁRIOS: o examinador aplicou o conceito da empreitada integral e chamou de 

empreitada por preço unitário.  

 

Conhecer as espécies de contratação indireta é importante porque, dentre 

outros motivos, ajudará a definir qual o tipo e qual a modalidade de licitação que se 

utilizará em cada específico. 

TIPOS DE LICITAÇÃO (LEI 8.666/93) OU CRITÉRIOS DE 

JULGAMENTOS DAS PROPOSTAS (LEI 14.133/21) 
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Preliminarmente, deve ficar claro que “tipos de licitação” é uma nomenclatura 

utilizada pela Lei 8.666/93, mas que não foi repetida pela Lei 14.133/21. 

Na Nova Lei de Licitações e Contratos o tema sofreu algumas alterações e 

passou a receber o nome mais elucidativo de “critérios de julgamento”. 

Devido à pouca quantidade de diferenças entre os institutos, decidi por abordá-

los em um mesmo tópico, sempre ressaltando as diferenças e novidades. 

No mais, devemos destacar que tipos de licitação não se confundem com 

modalidades de licitação. 

Por modalidades se entende a estrutura procedimental da licitação 

(concorrência, pregão, leilão e etc.), ou seja, quais as etapas do procedimento e que 

ordem elas devem obedecer. 

Tipos de licitação, por sua vez, vinculam-se ao critério básico de julgamento da 

licitação. O art. 45, da Lei 8.666/93, divide os tipos licitatórios em quatro espécies: 

menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. 

Importante destacar que existência de vedação expressa à utilização de outros 

tipos de licitação além dos indicados (art. 45, §5º). 

Contudo, nada impede que novas leis criem outros critérios de julgamento. 

Nesse sentido, a Lei 12.462/17 (lei do Regime Diferenciado de Contratações – RDC) 

inovou ao prever os seguintes critérios de julgamento: maior desconto, melhor 

conteúdo artístico e maior retorno econômico (art. 18). Da mesma forma, na Lei 

13.303/16 (lei das estatais), foi estabelecido, adicionalmente, o tipo de licitação 

melhor destinação de bens alienados (art. 54). 

Registre-se que a única modalidade que foge ao princípio do julgamento 

objetivo é o concurso, razão pela qual não se aplicam a ele nenhum dos tipos de 

licitação que veremos a seguir. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
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Na prova FUNDEP - Promotor de Justiça (MPE MG)/2019/LVI, foi considerado correto: 

Diversamente das modalidades de procedimento licitatório, os tipos de licitação, 

exceto no concurso, são a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta 

mais vantajosa para a Administração determina que será vencedor o licitante que 

apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o 

menor preço; a de melhor técnica; a de técnica e preço, e a de maior lance ou oferta - 

nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. 

COMENTÁRIOS: a assertiva mencionou corretamente o disposto no art. 45, § 1º: 

§ 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. 

 

Já a Lei 14.133/21 apresenta a seguinte redação para essa matéria: 

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. 

 

É possível notar que, há muitas semelhanças, pequenas diferenças e ligeiras 

novidades em relação à Lei 8.666/93. Mantiveram-se os critérios de menor preço, 

técnica e preço, maior lance e melhor técnica, esta última acrescida do vocábulo “ou 

conteúdo artístico”. Os demais aparentam ser novos.  

Em verdade, apenas aparentam, porque consolidam práticas consagradas em 

legislações correlatas e nas decisões do Tribunal de Contas da União. 
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MENOR PREÇO 

O critério de menor preço permaneceu na Lei 14.133/21 tal como estava na Lei 

8.666/93, apenas com a adição de uma exigência interessante de levar em conta 

também o menor dispêndio (art. 34). 

Assim, é necessário que os agentes públicos, antes, façam a averiguação da 

compatibilidade da oferta com as especificações do edital, não bastando que o 

proponente seja o mais econômico em termos financeiros. 

O § 1º do artigo 34 do projeto de lei define quais preceitos podem ser usados 

como medidas de menor dispêndio: 

§ 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. 

 

Em resumo, o menor preço não é critério absoluto, devendo ser relacionado 

com parâmetros objetivos de menor dispêndio. 

O tipo menor preço guarda especial compatibilidade para a contratação de 

compras (aquisição remunerada de bens para fornecimento de bens de uma só vez ou 

parceladamente), já que, nesses casos, o produto pretendido pelo Poder Público não 

apresentará, em regra, nenhuma característica especial. Não por acaso o critério do 

menor preço foi escolhido pelo legislador para utilização obrigatória nas licitações por 

pregão (o tema será aprofundado adiante), já que são destinadas à aquisição de bens e 

serviços comuns.  
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Um aspecto final a ser verificado nas licitações do tipo "menor preço", segundo 

Simone Zanotello, é se o julgamento dar-se-á pelo menor preço "unitário" ou pelo 

menor preço "global", pois isso também influenciará na formulação das propostas por 

parte das licitantes, que necessitarão conhecer previamente as "regras do jogo". 

A regra é o julgamento pelo menor preço unitário. Somente deve ser adotado 

o julgamento global por questões de economia de escala (produtos com valores 

muitos pequenos, que necessitam ser comprados em lotes para atrair fornecedores), 

ou quando há necessidade técnica da compra em conjunto, por questões de 

compatibilidade de produtos e serviços, por exemplo”. 

Por isso, a decisão para a aquisição pelo menor preço global deverá ser 

motivada e justificada. 

 

MAIOR DESCONTO 

O critério de maior desconto já estava previsto na Lei 12.462/11 (RDC) e na Lei 

13.303/16 (Lei das Estatais). Sem grandes novidades, esse critério funciona de modo 

que se sagra vencedor o licitante que oferecer o maior desconto percentual a um 

valor previamente fixado pela Administração Pública. 

Isaac Kofi Medeiros deixa claro que o maior desconto não deixa de ser uma 

maneira diferente da convencional de se apurar o menor preço. Mas quis o Legislador 

agora dar mais segurança a essa prática e positivá-la, na linha dos dispositivos 

anteriormente mencionados. 

A Lei 14.133/21 determina que o julgamento por maior desconto será realizado 

na modalidade pregão e terá como referência o preço global fixado no edital de 

licitação. Ou seja, em se tratando de fornecimento de bens, o licitante não poderá 

indicar desconto sobre itens individualmente considerados, mas sobre o todo da 

licitação. 

Ainda, o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos, de modo que 
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o aditamento contratual deve seguir a mesma racionalidade econômica que norteou a 

contratação do particular (art. 34, § 2º). 

 

MELHOR TÉCNICA OU CONTEÚDO ARTÍSTICO 

Este é o tipo de licitação da modalidade leilão, sendo utilizado para as 

alienações de bens do Poder Público. Também pode ser utilizado nas concorrências 

que tenham por objeto a alienação de bens. 

Procedimento de Melhor Técnica na Lei 14.133/21 

 
A Lei 14.133/21, por sua vez, não detalhou tão bem como ocorrerá o 

procedimento no critério de julgamento melhor técnica. Apenas fixou que os agentes 

públicos encarregados do certame devem averiguar uma série de características das 

propostas para atestar a real capacidade do licitante. Veja: 

Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e 

preço deverá ser realizado por: 

I - verificação da capacitação e da experiência do 

licitante, comprovadas por meio da apresentação de 

atestados de obras, produtos ou serviços previamente 

realizados; 

II - atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa 

por banca designada para esse fim, de acordo com 

orientações e limites definidos em edital, considerados a 

demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia 

e o programa de trabalho, a qualificação das equipes 

técnicas e a relação dos produtos que serão entregues; 

III - atribuição de notas por desempenho do licitante em 

contratações anteriores aferida nos documentos 

comprobatórios de que trata o § 3º do art. 88 desta Lei e 
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em registro cadastral unificado disponível no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

 

Vale ressaltar que a pontuação referente à qualificação técnico-profissional 

exigirá que a execução contratual contemple a participação direta e pessoal dos 

profissionais indicados no certame licitatório. 

Nos termos do § 1º do art. 37, a banca julgadora terá no mínimo 3 (três) 

membros e poderá ser composta de: servidores efetivos ou empregados públicos 

pertencentes aos quadros permanentes da Administração Pública; ou profissionais 

contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos 

quesitos especificados em edital, desde que supervisionados por agentes públicos. 

 

MAIOR LANCE OU OFERTA 

Este é o tipo de licitação da modalidade leilão, sendo utilizado para as 

alienações de bens do Poder Público. Também pode ser utilizado nas concorrências 

que tenham por objeto a alienação de bens. 

No mais, a Lei 12.462/11 (Regime Diferenciado de Contratações) também prevê 

a utilização do critério “maior oferta de preço” (art. 18, IV). 

 

MELHOR TÉCNICA NA LEI 8.666/93 

O artigo 46 da Lei 8.666/93 afirma que os tipos de licitação "melhor técnica" ou 

"técnica e preço" serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza 

predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, 

fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em 

particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e 

executivos. 
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No entanto, é preciso estar atento ao fato de que, embora o legislador tenha 

tentando restringir ao máximo a utilização desses critérios, valendo-se inclusive da 

palavra “exclusivamente”, há pelo menos mais duas hipóteses em que se autoriza o 

julgamento por “melhor técnica” ou “técnica e preço”. São elas:  

 Fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviços de 

grande vulto majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente 

sofisticada e de domínio restrito, atestado por autoridades técnicas de 

reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir 

soluções alternativas e variações de execução, com repercussões 

significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e 

durabilidade concretamente mensuráveis, e estas puderem ser 

adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios 

objetivamente fixados no ato convocatório. Nesse caso, exige-se 

autorização expressa e justificativa circunstanciada da maior autoridade 

da Administração promotora constante do ato convocatório. 

 Para contratação de bens e serviços de informática, caso em que a 

administração observará o disposto no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de 

outubro de 1991, levando em conta os fatores especificados em 

seu parágrafo 2o e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação 

"técnica e preço", permitido o emprego de outro tipo de licitação nos 

casos indicados em decreto do Poder Executivo.  

Além de dominar as hipóteses de cabimento, para acertar questões de prova 

neste assunto, é muito importante que você conheça o procedimento que ocorre 

quando o critério melhor técnica é utilizado. Esse procedimento vem descrito no § 1º, 

do artigo 46, da Lei de Licitação: 

§ 1º Nas licitações do tipo "melhor técnica" será adotado o 

seguinte procedimento claramente explicitado no 

instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo 

que a Administração se propõe a pagar: 

I - serão abertos os envelopes contendo as propostas 
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técnicas exclusivamente dos licitantes previamente 

qualificados e feita então a avaliação e classificação destas 

propostas de acordo com os critérios pertinentes e 

adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e 

objetividade no instrumento convocatório e que 

considerem a capacitação e a experiência do proponente, 

a qualidade técnica da proposta, compreendendo 

metodologia, organização, tecnologias e recursos 

materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação 

das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua 

execução; 

II - uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-

se-á à abertura das propostas de preço dos licitantes que 

tenham atingido a valorização mínima estabelecida no 

instrumento convocatório e à negociação das condições 

propostas, com a proponente melhor classificada, com 

base nos orçamentos detalhados apresentados e 

respectivos preços unitários e tendo como referência o 

limite representado pela proposta de menor preço entre 

os licitantes que obtiveram a valorização mínima; 

III - no caso de impasse na negociação anterior, 

procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, 

com os demais proponentes, pela ordem de classificação, 

até a consecução de acordo para a contratação; 

IV - as propostas de preços serão devolvidas intactas aos 

licitantes que não forem preliminarmente habilitados ou 

que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para 

a proposta técnica. 

 

De acordo com o dispositivo legal apresentado, a Administração avalia as 

propostas em duas fases. 
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Na primeira, são abertas as propostas técnicas dos licitantes habilitados, sendo 

realizada uma classificação de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao 

objeto licitado, sendo ainda possível a desclassificação pela não consecução de 

pontuação mínima. 

Após essa primeira classificação, proceder-se-á à abertura dos envelopes de 

preços dos licitantes classificados em suas propostas técnicas. 

Verificados os preços praticados, é chamado o candidato melhor classificado 

na apresentação das propostas técnicas, para negociação do preço, tendo como 

parâmetro a proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a pontuação 

mínima na técnica, procedimento que será feito, sucessivamente, pela ordem de 

classificação, até a consecução de acordo para a contratação. 

Tomemos como exemplo uma licitação do tipo “melhor técnica” em que o 

edital indicava 06 como nota mínima a ser atingida pelos licitantes no aspecto técnico. 

Após a abertura das propostas, os licitantes foram classificados conforme o quadro a 

seguir: 

 

Veja só, o licitante D será excluído e sequer terá seu envelope de preço aberto. 

Isso porque ele não chegou a atingir a pontuação mínima na técnica, portanto, ainda 

que seu preço seja o mais baixo, a proposta não atende à necessidade do 

administrador. Por sua vez, o licitante A teve a melhor avaliação técnica, no entanto, 

ele só será contratado caso concorde em aplicar o menor preço oferecido dentre 

LICITANTE NOTA TÉCNICA PREÇO 

A 8 R$ 10.000.000,00 

B 7 R$ 9.500.000,00 

C 6 R$ 9.000.000,00 

D 5 ????? 
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aqueles habilitados no critério técnico, que, no exemplo dado, os R$ 9.000.000,00 

ofertados pelo licitante C.  

É como se a Administração criasse um critério mínimo de técnica, de modo 

que, sendo atingido esse patamar inferior, qualquer uma das propostas atende à 

necessidade do Poder Público. Com efeito, ainda que a técnica da primeira colocada 

seja “superior” à da última classificada, para o Poder Público o critério decisivo será o 

preço, já que ambas atenderam aos requisitos técnicos mínimos.  

 

MELHOR TÉCNICA E PREÇO 

Conforme José dos Santos Carvalho Filho, este tipo de licitação caracteriza-se 

pelo fato de que o resultado do certame se faz de acordo com a média ponderada das 

valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos 

preestabelecidos no instrumento convocatório (art. 46, § 2º, I e II). 

§ 2º Nas licitações do tipo "técnica e preço" será adotado, 

adicionalmente ao inciso I do parágrafo anterior, o 

seguinte procedimento claramente explicitado no 

instrumento convocatório: 

I - será feita a avaliação e a valorização das propostas de 

preços, de acordo com critérios objetivos 

preestabelecidos no instrumento convocatório; 

II - a classificação dos proponentes far-se-á de acordo 

com a média ponderada das valorizações das propostas 

técnicas e de preço, de acordo com os pesos 

preestabelecidos no instrumento convocatório.  

 

Desse modo, o licitante vencedor será aquele que obteve a melhor média 

ponderada entre todos os interessados, e não aquele que apresentou a melhor 

proposta técnica. O edital fixa critérios objetivos de atribuição de notas a cada 
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proposta de preços (por exemplo: nota 10 a quem oferecer preço até R$ 500 mil, nota 

9 para preços até R$ 520 mil, e assim por diante). 

Atribuídas as notas para o preço das propostas, será então obtida uma média 

(calculada a partir da fórmula previamente definida no edital) das notas de técnica e 

de preço, sendo vencedor o de melhor média. 

MODALIDADE POSSÍVEIS TIPOS 

Convite Menor preço (em regra); melhor técnica; ou técnica e 

preço. 
Tomada de preços 

 

Concorrência 

Menor preço (em regra); melhor técnica; técnica e 

preço; e maior lance ou oferta (só para alienação de 

bens). 

Pregão Sempre menor preço. 

Leilão  Sempre maior oferta ou lance. 

Concurso Nenhum dos tipos estudados. 

 

MAIOR LANCE 

Este é o tipo de licitação da modalidade leilão, sendo utilizado para as 

alienações de bens do Poder Público. Também pode ser utilizado nas concorrências 

que tenham por objeto a alienação de bens. 

No mais, a Lei 12.462/11 (Regime Diferenciado de Contratações) também prevê 

a utilização do critério “maior oferta de preço” (art. 18, IV). 

 

MAIOR RETORNO ECONÔMICO 

O critério de maior retorno econômico já constava em legislações correlatas 
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(Lei 12.462/11 – RDC e Lei 13.303/2016 – Lei das Estatais), apesar de não constar da 

Lei 8.666/93 e figurar como novidade na Nova Lei de Licitações e Contratos. 

É critério adotado para celebração de contrato de eficiência, onde o 

contratado se compromete a gerar alguma economia de despesa à Administração 

Pública, condicionando a sua remuneração ao desempenho eficiente. 

Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, 

utilizado exclusivamente para a celebração de contrato 

de eficiência, considerará a maior economia para a 

Administração, e a remuneração deverá ser fixada em 

percentual que incidirá de forma proporcional à economia 

efetivamente obtida na execução do contrato. 

§ 1º Nas licitações que adotarem o critério de julgamento 

de que trata o caput deste artigo, os licitantes 

apresentarão: 

I - proposta de trabalho, que deverá contemplar: 

a) as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos 

prazos de realização ou fornecimento; 

b) a economia que se estima gerar, expressa em unidade 

de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e em 

unidade monetária; 

II - proposta de preço, que corresponderá a percentual 

sobre a economia que se estima gerar durante 

determinado período, expressa em unidade monetária. 

 

Uma vez que o contrato de desempenho é aquele cujo objeto é a prestação de 

serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o 

objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas 

correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada; o 

critério maior retorno econômico serve justamente para essa finalidade contratual. 
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Assim, a proposta de preço do particular será feita com base na estimativa de 

economia. Se determinada empresa projetar uma economia aos cofres públicos de 

uma cifra, por exemplo, de R$ 500.000,00, deve necessariamente fixar a sua proposta 

de preço com base num percentual dessa projeção. 

Ao julgar as propostas, os agentes públicos encarregados deverão aferir o 

maior retorno econômico a partir da dedução entre a proposta de preço e a economia 

que o licitante estima gerar. 

No mais, o edital deve fornecer medidas objetivas para a mensuração da 

economia durante a execução do contrato, de modo que servirão de base de cálculo 

para a remuneração do particular contratado. 

Contudo, o contratado deve estar atento. Caso não seja gerada a economia 

prevista no contrato de eficiência: 

 a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será 

descontada da remuneração do contratado; 

 se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for 

superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado 

sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis. 

 

Pois bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Contudo, o tema “licitações” não 

está encerrado, voltaremos a ele na próxima aula, analisando, pormenorizadamente, 

dentre outros temas: o pregão, o procedimento geral das licitações e as hipóteses de 

dispensa e inexigibilidade.  

Bons estudos!  

Renério de Castro Júnior 

 


