
RELATÓRIO PARA DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTOS COMPARTILHADOS 

EVENTO: 16° Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão 

 

Trata-se de relatório para disseminação de conhecimentos, em atendimento ao Ato nº 090, de 

03/06/2016, da Presidência do TCE/BA. 

O evento consistiu na explanação, através de palestras e oficinas, de temas avançados sobre 

Licitações e Contratos, com ênfase na modalidade Pregão e, sobretudo, sobre as principais 

alterações legislativas, à luz da Nova Lei de Licitações (NLL), Lei 14.133/21, que até meados do 

próximo ano irá substituir a Lei das Licitações (Lei nº 8.666/1993), a Lei do Pregão (Lei nº 

10.520/2002) e revogar o Regime Diferenciado de Contratações – RDC (Lei nº 12.462/11). 

Iniciado no dia 03/10/2022, o evento teve por palestra de abertura apresentação intitulada “O 

crepúsculo do antigo regime: a Lei nº 8.666/1993 deixará saudades?”, capitaneada pelo Exmo. 

Dr. Marcos Nóbrega, Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 

na qual o nobre apresentador tratou sobre o processo legislativo acerca do tema, desde a edição 

do Decreto-lei nº 200/67 até a NLL, focando nas principais falhas da Lei nº 8.666/93, que a NLL 

traz agora a possibilidade de correção. 

Demais disso, o evento teve por palestras: 

“O pregão da NLL: o que realmente muda?”, na qual o coordenador do evento, Dr. Victor 

Amorim (Doutorando em Direito do Estado), abordou de maneira mais prática as mudanças da 

legislação licitatória, a exemplo da inversão de fases e apresentação de documentos. 

“Pregoeiro comissionado?”, da Procuradora Raquel Carvalho (Mestre em Direito 

Administrativo), que promoveu questionamentos não apenas acerca da legalidade, mas da 

realidade de muitos órgãos e como os órgãos de controle se posicionam. 

“Regulamentação do pregão por Estados e Municípios: limites e possibilidades”, em que a 

professora Dra. Christianne Stroppa (Doutora e Mestra em Direito Administrativo) discutiu 

acerca da regulamentação que se faz necessária (mesmo porque prevista) da NLL, da 

possibilidade de regulamentação através do Edital e do excesso regulamentário.  

“Sistema de nulidades e dever de saneamento na NLL: e agora Pregoeiro?”, do Dr. Marcos 

Nóbrega (Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco), em que foi 

discutida a possibilidade de saneamento do processo licitatório em diversas fases, com ênfase 

no posicionamento dos órgãos de controle acerca do tema.  

“Avaliação da economicidade da contratação: o que compete ao Pregoeiro?”, na qual o Dr. 

Anderson Pedra (Procurador do Estado do Espírito Santo) discutiu, considerando a necessidade 

de separação de funções ao longo do procedimento licitatório e questões econômicas para além 

do mero preço, até onde vai a competência do Pregoeiro nessa avaliação. 

“A assessoria jurídica e o Pregoeiro: a busca por alteridade?”, durante a qual a Dra. Michelle 

Marry (Advogada da União) palestrou, também na temática de separação de funções ao longo 

das fases do certame, qual o papel da assessoria jurídica. 

“O Pregoeiro e a fase preparatória: entre a colaboração e a responsabilidade”, ainda abordando 

a mesma temática, a Dra. Tatiana Camarão (Mestre em Direito Administrativo) tratou sobre as 



vantagens de o Pregoeiro, enquanto peça fundamental da fase executória, estar ciente e ser 

consultado em momentos da fase preparatória, não obstante não possa ser agente direto desta. 

“Fraudes e crimes no pregão: e agora Pregoeiro?”, durante a qual o Dr. Felipe Boselli (Doutor 

em Direito do Estado) pontuou a discrepância entre a excessividade de previsão de sanções e a 

real aplicação dessas normas, e suas consequências práticas na condução do processo.   

“O momento de apresentação da habilitação na NLL: limites e precauções”, durante a qual o Dr. 

Joel Menezes Niebuhr (Doutor em Direito Administrativo) abordou as vantagens e desvantagens 

da inversão de fases na apresentação da documentação. 

“Afinal, de que adianta o edital?”, apresentação do Dr. Victor Amorim (Doutorando em Direito 

do Estado) acerca da importância e utilidade do Edital, através de uma abordagem histórica e 

legislativa. 

“O TCU é o “Oráculo de Delfos”?”, do Exmo. Sr. Benjamin Zymler (Ministro do Tribunal de Contas 

da União), que abordou os principais posicionamentos do TCU acerca do tema, apresentando 

inclusive suas críticas e sugestões. 

“O pregão dúctil: é possível viver só de princípios?”, em que o Dr. Joel Niebuhr (Doutor em 

Direito Administrativo) discutiu a ponderação de princípios e algumas divergências normativas. 

Além das palestras, foram promovidos os debates com os temas “Precisamos falar das condições 

de trabalho do Pregoeiro: ônus argumentativo, consensos institucionais e regulamentação”, 

“Pregão eletrônico: o sistema acima da lei?” e “Em busca do “Pregoeiro Médio”: o erro grosseiro 

na condução do pregão”, durante os quais os palestrantes discutiram abertamente e 

responderam questionamentos acerca da temática abordada. 

Demais disso, registro a participação nas oficinas presenciais “Novidades procedimentais da NLL 

para o pregão”, do Dr. Dawison Barcelos (Membro da Consultoria Jurídica do TCU) e “SRP na 

Nova Lei de Licitações”, do professor Paulo Teixeira (Especialista em Direito Público). 

 

 

Salvador, 21 de outubro de 2022. 

Aline Erdens Schramm de Rocha. 


