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“Para o barco que não tem destino,

Nenhum vento lhe é favorável.”

(Provérbio Oriental)



“ Não temos tempo para planejar. 

Na saúde tudo é urgente!!!”

PLANEJAMENTO



“Falta de tempo é desculpa

Daqueles que perdem tempo

Por falta de método!”

(Albert Eisntein)



NOVA LEI !

NOVO MOMENTO?

LEI 14.133/21



Quem inova introduz erro!



NOVA LEI VELHOS PROBLEMAS

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA

“Art. 22 Compete privativamente à União Federal

legislar sobre:

XXVII normas gerais de licitação e contratação,

em todas as modalidades ...”



LICITAÇÃO

E

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS



REGIME DE LICITAÇÃO

E

REGIME DE CONTRATOS



L I C I T A Ç Ã O

OBJETIVOS

(Art. 11)

Seleção da proposta mais vantajosa

Assegurar tratamento isonômico

Evitar sobrepreços/inexequíveis/superfaturament.

Incentivar inovação e desenvolvimento



APLICABILIDADE

(Art. 2º)

Alienação / concessão de direito real de uso

Compra (inclusive por encomenda)

Locação

Concessão e Permissão de uso

Prestação de Serviços (especializados)

Obras e serviços Arquitetura e Engenharia

Tecnologia da Informação e Comunicação



NÃO APLICABILIDADE

(Art. 3º)

Operação de Crédito (interno e externo)

Contratações em legislações próprias

EPP / ME

(Art. 4º)

LC1 23/06 (Arts. 42 a 49)

Compras e serviços valor superior receita EPP

Obras e Serviços engenharia valor superior EPP

Exceções



PRINCÍPIOS

(Art. 5º)

Legalidade

Impessoalidade

Moralidade

Publicidade

Eficiência

Interesse Público

Probidade Administrativa



PRINCÍPIOS

(Art. 5º)

Igualdade

Planejamento  ***

Transparência

Eficácia

Segregação das Funções ***

Motivação

Vinculação ao Edital



PRINCÍPIOS

(Art. 5º)

Julgamento Objetivo

Segurança Jurídica

Razoabilidade ***

Competitividade 

Proporcionalidade

Celeridade

Economicidade



PRINCÍPIOS

(Art. 5º)

Desenvolvimento Nacional Sustentável

LINDB ***



DEFINIÇÕES

(Art. 6º)

60 Definições (I até LX)

Serviços e fornecimentos contínuos: serviços contratados e

compras realizadas pela Administração Pública para a

manutenção da atividade administrativa, decorrentes de

necessidades permanentes ou prolongadas;

Estudo técnico preliminar: documento constitutivo da

primeira etapa do planejamento de uma contratação que

caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor

solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou

ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela

viabilidade da contratação;



DEFINIÇÕES

(Art. 6º)

Serviços não contínuos ou contratados por escopo: aqueles

que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação

de um serviço específico em período predeterminado,

podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo

prazo necessário à conclusão do objeto;

Anteprojeto: peça técnica com todos os subsídios

necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter,

no mínimo, os seguintes elementos:

Matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e

de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em

termos de ônus financeiro decorrente de eventos

supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as

seguintes informações:



DEFINIÇÕES

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 contratação for

por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada

integral, semi-integrada ou integrada;

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) ...



AGENTES PÚBLICOS

(Art. 8º)

A licitação será conduzida por Agente de Contratação,

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 do certame até a

homologação.

Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável

pela condução do certame será designado pregoeiro.



PROCESSO LICITATÓRIO

(Art. 12)

Suprimento de irregularidades formais

Plano de Contratação anual

FASES

- Preparatória

- Divulgação edital

- Apresentação de proposta e lances

- Julgamento

- Habilitação

- Recursal

- Homologação

Possibilidade de Inversão da fase de Habilitação



PROCESSO LICITATÓRIO

(Art. 12)

Preferencialmente Eletrônica 

Presencial (gravada áudio e vídeo)



MODALIDADES

(Art. 28)

Pregão

Concorrência 

Concurso 

Leilão

Diálogo Competitivo

Pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho

e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo

edital, por meio de especificações usuais de mercado.



PROCEDIMENTOS AUXILIARES

(Art. 78)

Credenciamento

Pré-Qualificação

Procedimento de Manifestação de Interesse

Sistema de Registro de Preços

Registro Cadastral



D I S P E N S A

Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção 

de veículos automotores;

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), no caso de outros serviços e compras;

IV - para contratação que tenha por objeto:

m) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de 

doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde;



DISPENSA POR EMERGÊNCIA

Art. 75. É dispensável a licitação:

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar

prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança

de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou

particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da

situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que

possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de

ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos

respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no

disposto neste inciso;



CONTRATO ADMINISTRATIVO

Conciliação 

Mediação

Comitê de Resolução de Disputa

Arbitragem

MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

(Art. 151)

Direitos Patrimoniais Disponíveis

Equilíbrio Econômico Financeiro

Inadimplência / Indenizações



CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES

Art. 169

Linhas de Defesa

1ª: servidores, agentes de licitação e autoridades

2ª: Corpo Jurídico e Controle Interno

3ª: TC´s (TCU/TCE) 

Suspensão Cautelar / TC - 25 dias úteis decisão



DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 182

Atualização Anual / INPCA-E / Valores da Lei

Faculdade Utilização Regulamentos da UF

Tempum regit actum

Opção Lei 8.666/93 ou Lei 14.133/21

2 anos de coexistência 

NOSSA LIÇÃO:



Os tolos nunca aprendem.

Os inteligentes aprendem com os próprios 

erros.

Os sábios aprendem com os erros dos outros.

(Provérbio Chinês)



GRATO PELA

ATENÇÃO

tadahirot@terra.com.br


