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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a que 

temos dedicado todas as nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. 

Mais: lembre-se que os nossos cursos são tutelados pela legislação civil (como a Lei 

9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação penal (especialmente pelo art. 184 do Código 

Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno que 

o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este 

“papo reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, 

de forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas 

a você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, 

evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos livros! 

Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos! 
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LICITAÇÕES 

 

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. 
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 A Nova Lei de Licitações não revogou imediatamente as antigas leis de licitações, 

na prática, teremos um período de vigência concomitante e os concursos 

públicos poderão cobrar ambas as normas. 

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. 

 

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

caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar 

ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de 

acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção 

escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou 

no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a 

aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido 

inciso. 

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

Administração optar por licitar de acordo com as leis 

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

respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante 

toda a sua vigência. 

 

 Atenção Especial: Temas com maiores probabilidades de cobrança em 

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 
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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”. 

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; 
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 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.  

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. 

 

 O Portal Nacional de Contratações Públicas, previsto nos artigos 174 e 175 deve 

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

licitações e contratos em âmbito nacional. 

 

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. 
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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. 

 

 Art. 6º da Lei 14.133/21: 

 Sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor 

expressivamente superior aos preços referenciais de mercado; 
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 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 físico-

financeiro, prorrogação injustificada no prazo contratual, ou 

reajuste irregular de preços. 

 

ENTES SUJEITOS A LICITAÇÃO 

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

ao procedimento licitatório: 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. 

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 
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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. 

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. 

 

 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. 

 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 
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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. 

 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. 

 

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 
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proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento 

nacional sustentável. 

 A Lei 8.666/93 elenca os princípios no art. 3º:  

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. 

 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 conforme Art. 14 da Lei 

14.133/21:  

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 

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 
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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 trabalhista. 

 

 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 
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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. 

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

art. 21, §4º: 

§ 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. 

 

 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. 
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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. 

 

 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. 

 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; 
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 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 (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: § 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. 

 

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. 

 



 

 

P
ág

in
a1

7
 

 A Lei 14.133/21 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 

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. 

 

 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; 
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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. 

 Caso ainda persista o empate será procedido o sorteio. 

 

 Na Lei 8.666/93 são disposições referentes as margens de preferência as 

seguintes:  

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; 

 

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. 
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 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. 

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

margem de preferência para: 

I - bens manufaturados e serviços nacionais que atendam 

a normas técnicas brasileiras; 

II - bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, 

conforme regulamento. 

 

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

cento). 

 

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. 

 

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 revistos 
periodicamente, em prazo não 
superior a cinco anos; 

Não há previsão de periodicidade 
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, 



 

 

P
ág

in
a2

1
 

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. 

 

 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, 

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 
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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: 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. 

 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. 

 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 conhecê-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, 
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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 sua 

competência, garantir o alinhamento com o seu 

planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das 

respectivas leis orçamentárias. 

 

 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. 
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  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. 

 

 

 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. A adjudicação é que é obrigatória, não a 

contratação. Assim, caso a Administração venha a contratar, obrigatoriamente 

deve ser aquele que venceu a licitação. 

 Princípio do Planejamento: NOVIDADE DA LEI 14.133/21! 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: OUTRA NOVIDADE DA LEI 14.133/21! 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: NOVIDADE DA LEI 14.133/21! Com a positivação do 



 

 

P
ág

in
a2

5
 

princípio da celeridade, é possível exigir dos responsáveis pelas licitações que 

sejam mais ágeis em suas providências e decisões. 

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. 

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. 
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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. 

 

 

ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS 

 Primeiramente, é relevante conhecer os conceitos apresentados pela Lei 

14.133/21 para autoridade e para agente público. 

 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. 

 A diferença reside tão somente no poder de decisão. 

 Requisitos para que o agente público atue no procedimento licitatório:  

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 



 

 

P
ág

in
a2

7
 

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. 

 

 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.(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. 

 Responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, 

ressalvado o membro que expressar posição individual divergente 
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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). 

 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: 

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. 

 

 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 

pessoal nas esferas administrativa, controladora ou judicial, caso tenham 

agido em estrita observância ao parecer jurídico. 

 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 
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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 

 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: 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. 
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 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. 

 Importante destacar que existência de vedação expressa à utilização de outros 

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

 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO PELA LEI 14.133/21 

 

 A nomenclatura “tipos de licitação” 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”. 

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

licitação.  

 O art. 33 da Lei 14.133/21 elenca os critérios de julgamento: 

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; 
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V - maior lance, no caso de leilão; 

VI - maior retorno econômico. 

 

 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 que considerará 

exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, 

e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos 

vencedores. Poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de 

natureza técnica, científica ou artística. 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. 

 Melhor Técnica e Preço: Na Lei 14.133/21 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). 
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 Maior Retorno Econômico: 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. 

 Os licitantes apresentarão: proposta de trabalho, que devera contemplar: as 

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

preço. 

 


