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CONCEITO
Licitação é o processo administrativo utilizado pela Administração Pública e
pelas demais pessoas indicadas na lei, com o objetivo de garantir a isonomia,
selecionar a melhor proposta e promover o desenvolvimento nacional
sustentável.
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.
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.
A Lei 8.666/93 é aplicável a todos os entes da federação 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.
Finalidades da Licitação: garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia; selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração; e
promover o desenvolvimento nacional sustentável.
• 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.
Função Regulatória da Licitação:
Finalidades extraeconômicas: o desenvolvimento nacional sustentável;
a promoção da defesa do meio ambiente (licitações verdes ou
sustentáveis); a inclusão de portadores de deficiência no mercado de
trabalho; e o fomento à contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte.
A Nova Lei de Licitações não revogou imediatamente as antigas leis de

Atenção Especial: Temas com maiores probabilidades de cobrança em
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concursos públicos poderão cobrar ambas as normas.
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licitações, na prática, teremos um período de vigência concomitante e os

prova: princípios, modalidades, art. 3º e todos os seus parágrafos,
contratação direta: dispensa e inexigibilidade.
Boa parte das “novidades” da Lei 14.133/21 vêm da consolidação dos
entendimentos do TCU.

VIGÊNCIA E REGIME DE TRANSIÇÃO DA LEI 14.133/21
Art. 194. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Vigente desde 01/04/2021, podendo ser imediatamente aplicada.
Art. 193: Revogam-se as Lei 8.666/93, a Lei 10.520/02 e os arts. 1 ao 47-A da
Lei 12.462/11 somente 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. Durante esse tempo poderá:
aplicar o regime novo, aplicar o regime antigo, alterar os regimes.
Não pode combinar os regimes em um mesmo procedimento licitatório. Dessa
forma, não é possível fazer o procedimento licitatório por um sistema e querer
que o contrato administrativo siga outro regime.
As licitações que tenham sido iniciadas podem ser concluídas e os respectivos
contratos assinados, ainda que vencido o biênio e o regime antigo revogado,
na verdade, a Lei 8.666/93 terá ultratividade. Ou seja, ela ainda será aplicada
mesmo após 01/04/2023, nos procedimentos com edital já publicado.
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”.
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.

às licitações e contratos em âmbito nacional.
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deve servir para centralizar a divulgação eletrônica de todos os atos tocantes
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O Portal Nacional de Contratações Públicas, previsto nos artigos 174 e 175

OBJETIVOS DAS LICITAÇÕES
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.
Art. 6º da Lei 14.133/21:
Sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor
expressivamente superior aos preços referenciais de mercado;
Superfaturamento: dano provocado ao patrimônio da Administração,
caracterizado, entre outras situações, por:


medição de quantidades superiores às efetivamente executadas
ou fornecimento;



deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia;



alterações no orçamento que causem desequilíbrio econômico;



alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos
contratuais antecipados, distorção de cronograma físicofinanceiro, prorrogação injustificada no prazo contratual, ou
reajuste irregular de preços.

ENTES SUJEITOS A LICITAÇÃO

dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as
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sujeitos ao procedimento licitatório: subordinam-se ao regime desta Lei, além
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O art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.666/93 apresenta os entes que estão

fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios.
Regras conforme a Lei 14.133/21: Art. 1º - Administrações Públicas Diretas,
autárquicas e fundacionais da União, do Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Não são obrigados a licitar: empresas públicas, sociedades de economia mista
e suas subsidiárias.
A nova lei apenas explicitou as regras que já compunham a
jurisprudência do STF e decisões do TCU.

PRINCÍPIOS
O Art. 5º da Lei 14.133/21 nos apresenta um rol mais amplo dos princípios a
serem observados, são eles: 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.
Moralidade e Probidade Administrativa: princípios da moralidade e da
probidade administrativa obrigam licitador e licitantes a observarem pautas de
conduta honesta e civilizada. Foi declarada ilegítima (imoral) a contratação de
parentes dos gestores públicos por empresas terceirizadoras de mão de obra
para o Estado.
Pessoas que não podem concorrer na licitação: autor do anteprojeto, do
projeto básico ou do projeto executivo; empresa responsável pela

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
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jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de
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elaboração do projeto básico ou do projeto executivo; pessoa física ou

aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial,
econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou
entidade

contratante;

empresas

controladoras,

controladas

ou

coligadas; 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.
Vinculação ao Instrumento Convocatório: o instrumento responsável pela
convocação dos interessados em contratar com o Poder Público é o edital. O
edital representa a “lei interna da licitação, vinculando os licitantes e a própria
Administração Pública à sua observância”.
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. O art. 45, da Lei nº 8.666/93 define, como critérios possíveis a
serem estipulados no edital, os de menor preço, maior lance, melhor técnica
ou a conjugação de técnica e preço.
Igualdade e Competitividade: O caráter competitivo da licitação fundamentase 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.
A Lei 8.666/93 apresenta uma série de dispositivos que visam assegurar
a igualdade entre os licitantes, destacando-se:
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);

Vedação à imposição de marcas de bens ou serviços nas licitações;
Proibição de participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da

jurídica; (II) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela
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execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles

elaboração do projeto básico ou executivo (III) servidor ou dirigente de
órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação (art. 9º).
EXCEÇÃO AO PRINCIPIO DA IGUALDADE – EMPATE EM IGUALDADE DE
CONDIÇÕES:
A Lei 14.133/21 apresenta os seguintes critérios para desempate:


Disputa final – os empatados poderão apresentar novas
propostas;



Avaliação do desempenho contratual prévio;



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



Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade.



Deve seguir a ordem determinada pela lei e caso persista o
empate

deve,

será

assegurado

preferência:

empresas

estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal; empresas brasileiras; empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País; empresas que
comprovem a prática de mitigação.
A Lei 14.133/21 estabelece margem de preferência para: bens
manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas
brasileiras; bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme
regulamento.
Procedimento Formal: os procedimentos adotados na licitação são formais, de
modo que devem ser seguidos todos os formalismos prescritos, a fim de
garantir a igualdade entre os licitantes e a máxima transparência no
procedimento.
Sigilo das Propostas: o conteúdo das propostas apresentadas pelos licitantes
somente será conhecido no momento previamente determinado. A violação
do sigilo das propostas ensejará a anulação do procedimento licitatório.

declara quem venceu o certame. A adjudicação é que é obrigatória, não a
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Administração atribui ao vencedor o objeto da licitação; ou seja, é o ato que
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Adjudicação: é o ato final do procedimento licitatório, pelo qual a

contratação. Assim, caso a Administração venha a contratar, obrigatoriamente
deve ser aquele que venceu a licitação.
Princípio do Planejamento: Incide principalmente na fase interna, em que são
efetuados os procedimentos preparatórios. Tal princípio existe para garantir
que não sejam realizadas licitações aventureiras, sem planejamento e a
Administração Pública devera identificar e justificar a necessidade do objeto a
ser licitado.
O plano de contratações anuais, instrumento para efetivar o princípio
do planejamento tem por objetivo racionalizar as contratações dos
órgãos e entidades e deve ser divulgado ao público.
Princípio da Segregação de Funções: As licitações não são conduzidas por uma
única autoridade, mas sim são procedimentos complexos devem ser realizadas
por diversos agentes com funções específicas. É a segregação de funções que
garante que um mesmo servidor não será o responsável pela fiscalização de
um ato por ele mesmo produzido.
Princípio da Celeridade: Com a positivação do princípio da celeridade, é
possível exigir dos responsáveis pelas licitações que sejam mais ágeis em suas
providências e decisões.

CONCEITOS DE AUTORIDADE E AGENTE PÚBLICO PELA
LEI 14.133/21
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;
Autoridade: agente público dotado de poder de decisão.

preferencialmente,

servidor

efetivo

ou

empregado

público;

tenham
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A diferença reside tão somente no poder de decisão.

atribuições relacionadas a licitações e contratos; não sejam cônjuge ou
companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração.
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.
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.
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.
Vedações aos agentes públicos que atuem em licitações: Art. 9º - É vedado ao
agente público designado para atuar na área de licitações e contratos:
admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:
comprometem, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo;
estabeleça preferências, sejam impertinentes ou irrelevantes para o
objeto de específico de contrato.
estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal,
trabalhista, previdenciário ou qualquer outra entre empresas brasileiras
e estrangeiras.
Possibilidade de defesa dos agentes públicos e autoridades pela Advocacia
Pública:
O Art. 10 da Lei 14.133/21 instituiu institui a possibilidade de os agentes
públicos valerem-se do órgão da advocacia pública para sua defesa

O art. 53 prevê que, ao final da fase preparatória, o processo licitatório
seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que
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pessoal nas esferas administrativa, controladora ou judicial, caso

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 (inclusive em processo por
ato de improbidade administrativa).


Não se aplica essa defesa pela advocacia pública quando provas
da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do
processo administrativo ou judicial.

TIPOS DE LICITAÇÃO PELA LEI 8.666/93
Menor Preço: Critério de seleção em que a proposta mais vantajosa para a
Administração é a de menor preço. É utilizado para compras e serviços de
modo geral.
Maior Lance ou Oferta: Este é o tipo de licitação da modalidade leilão, sendo
utilizado para as alienações de bens do Poder Público.
Melhor Técnica: os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço"
serão

utilizados

exclusivamente

para

serviços

de

natureza

predominantemente intelectual, na elaboração de projetos, cálculos,
fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva. O § 4º
do artigo 45 da mesma lei, permite a adoção desse tipo de licitação para a
aquisição de bens e serviços de informática.
Melhor Técnica e Preço: 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”. O licitante vencedor será
aquele que obteve a melhor média ponderada entre todos os interessados.

A nomenclatura “tipos de licitação” não foi repetida pela Lei 14.133/21. Na
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CRITÉRIOS DE JULGAMENTO PELA LEI 14.133/21

Nova Lei de Licitações e Contratos o tema sofreu algumas alterações e passou
a receber o nome mais elucidativo de “critérios de julgamento.
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.
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, assim é necessário
que façam a averiguação da compatibilidade da oferta com as especificações
do edital. Em resumo, o menor preço não é critério absoluto, devendo ser
relacionado com parâmetros objetivos de menor dispêndio.
Maior Desconto: 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.
Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico: Este é o tipo de licitação da
modalidade leilão, sendo utilizado para as alienações de bens. O julgamento
por melhor técnica ou conteúdo artístico é cabível para a contratação de
projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística.
Melhor Técnica e Preço: Na Lei 14.133/93 o regramento é semelhante, a
pontuação será obtida da ponderação das notas atribuídas a cada um dos dois
critérios, sendo primeiro avaliada a proposta técnica, que poderá representar
até 70% da pontuação.
Maior Lance: Este é o tipo de licitação da modalidade leilão, sendo utilizado
para as alienações de bens do Poder Público. também prevê a utilização do
critério “maior oferta de preço” (art. 18, IV).
Maior Retorno Econômico: É critério adotado para celebração de contrato de

desempenho eficiente.
Os licitantes apresentarão: proposta de trabalho, que devera contemplar: as
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despesa à Administração Pública, condicionando a sua remuneração ao
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eficiência, onde o contratado se compromete a gerar alguma economia de

obras, os serviços ou os bens, a economia que se estima gerar e proposta de
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preço.

