
1ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 1B

RELATÓRIO  PARA  DISSEMINAÇÃO  DE  CONHECIMENTOS
COMPARTILHADOS 

EVENTO: 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1 OBJETIVO

O presente Relatório possui o objetivo de atender o disposto no Ato nº 090, de
03/06/2016,  da  Presidência  do  TCE/BA,  quanto  à  disseminação,  por  meio  de
explanações ou relatórios,  dos conhecimentos  compartilhados no  2º  Congresso
Brasileiro de Licitações e Contratos.

2 INTRODUÇÃO

O Congresso em comento foi realizado em Salvador, no período de 28 a 30 de
setembro de 2022, na modalidade presencial,  tendo como foco a realização de
palestras e debate sobre a nova Lei de Licitações e Contratos 14.133/2021, com o
intuito de:

• Detalhar as novas ferramentas previstas na Lei 14.133/21;
• Apresentar  as  melhores  técnicas  e  práticas  para  o  planejamento  da

contratação pública;
• Estimular a interação entre agentes, troca de experiência rotineira, com o

intuito a expansão de canais de comunicação e administração de resultado;
• Apresentar  aos  participantes  a  posição  atual  do  TCU  sobre  os  temas

polêmicos em licitações e contratos administrativos;
• Propiciar  a  especialização  de  servidores  através  do  conhecimento  de

doutrina e jurisprudência considerando o atual  cenário de mudanças nas
contratações governamentais, objetivando o atendimento aos princípios da
eficiência, sustentabilidade e indisponibilidade do interesse público;

• Oferecer as informações técnicas fundamentais para processar licitações e
controlar a execução dos contratos firmados;

• Estimular  boas  práticas  no  plano  das  contratações  públicas,  de  modo  a
evitar erros e ilegalidades que podem levar a responsabilização civil, penal,
administrativa e/ou por improbidade.

Observou-se que o público presente foi composto majoritariamente por servidores 
dos Municípios Baianos, com presença mais tímida de servidores estaduais. 

3 PALESTRAS 

3.1 Lei  14.133/2021 — Novidades e regulamentação:  qual  o  atual  estágio?
Como ficam os Estados e Municípios?

Palestrante: Renato Fen/li (DF) - Secretário Adjunto de Gestão do Ministério
da Economia

O Palestrante tratou dos desafios enfrentados pelos Gestores púbicos durante a
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implementação da nova Lei, abordando os seguintes temas:

- Eficácia, prognóstico e os impactos  da Lei 14.133/21em Estados e Municípios;
- Convivência, por 2 (dois) anos, com a legislação antiga (art. 193 e 194), a não ser
para os crimes e penas;
- A eficácia limitada da norma;
- A ênfase trazida à fase de planejamento;
- A coexistência de contratos regidos por diferentes Leis;
- A demanda de regulamentação exigida pela nova Lei: 71 atos infralegais;
- As dificuldades na regulamentação da Lei;
- A publicação no PNCP é condição para eficácia do contrato: Acórdão 1.731/2022
TCU – Plenário;
- Indicou o sítio eletrônico www.compras.gov.br como o novo Portal de Compras do
Governo Federal.

3.2  Os regimes de execução da nova lei: quais  são suas peculiaridades no
momento da escolha e dos aditivos?

Palestrante: Cláudio Sarian (DF) - Advogado e Engenheiro. Dirigente do TCU
por 18 anos

Foram abordados temas procedimentais relacionados à Nova Lei, tais como:

- Novas diretrizes gerais, perpassando por Planejamento, procedimento eletrônico,
foco em riscos, transparência no PNCP, visão sistêmica, governança e integridade;
- Tipos de objetos, contratos e obrigações;
- Contratações públicas sob a classificação de escopo ou contínuo;
- Superfaturamento e sobrepreço;
- Ao longo da palestra,  foram feitas comparações entre os regimes de
execução previstos na 8.666/93 e 14.133/21, mencionando-se acórdão do
TCU nº 1.977/2013;
- Por fim, discorreu sobre as diferenças entre as formas de contratação
INTEGRADA x SEMI INTEGRADA.

3.3 O papel da Assessoria Jurídica e do Controle Interno nos processos de
contratação: quais são os desafios e oportunidades?

Palestrante: Ronny Charles (DF) - Advogado da União

O palestrante explanou sobre os seguintes temas:

- Funções da assessoria jurídica nas licitações, englobando o controle prévio de
legalidade, previsto no Art. 53 da Nova Lei; o apoio jurídico aos agentes públicos
(Art. 8º, 116 e 167); representação dos agentes públicos; 
- Controle interno atinente às contratações públicas.

3.4  Modalidades  e  critérios  de  julgamento:  como  aproveitar  as  novas
oportunidades da Lei?
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Palestrante: Dawison Barcelos (DF) - Advogado e Parecerista do TCU

Tratou do tema proposto, abordando os seguintes aspectos:

- Conceituação e definição das modalidades licitatórias, e a vedação à criação de
novas  modalidades:  Pregão,  Concorrência,  Concurso,  Leilão  e  Diálogo
Competitivo;
- Fases do procedimento licitatório, previstas no Art. 17: preparatória; de divulgação
do  edital;  de  apresentação  de  propostas  e  lances,  quando  for  o  caso;  de
julgamento; de habilitação; recursal; de homologação;
- Aprofundou sobre a peculiaridade reservada a cada modalidade;
- Discorreu sobre as especificidades dos Agentes de Contratação;
-  Abordou  os  diferentes  critérios  de  julgamento:  menor  preço,  maior  desconto,
técnica e preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, maior retorno econômico, e
maior lance.
 
3.5 Pregão na Lei nº 14.133/2021: o que na de novo?

Palestrante: Vitor Amorim (DF) – Analista Legislativo do Senado Federal

Inicialmente, traçou um panorama sobre as premissas gerais para a nova Lei de
Licitações:

-  Estrutura  do  processo  de  contratação  na  NLL  similar  à  Lei  nº  8.666/1993:
Macrofases: preparatória | seleção do fornecedor | execução contratual;
- A Lei nº 14.133/2021 não promoveu uma “revolução” na forma de licitar;
-  Permanência  de  modalidades  “estáticas”:  Concorrência;  Pregão;  Leilão;
Concurso; e Diálogo Competitivo;
- Quanto ao rito procedimental – inclusive quanto à forma de condução unipessoal,
foi  consagrado  como  “padrão”  o  modelo  do  PREGÃO  instituído  pela  Lei  nº
10.520/2002, estendido, inclusive, à modalidade concorrência;
-  Em  razão  das  características  dos  objetos  contratados  em  todos  os  níveis
federativos, o PREGÃO continuará a ser a modalidade mais utilizada.

Disponibilizou diversos artigos, além de livro gratuito sobre Licitações e Contratos
Administrativos,  para  aprofundamento  dos  temas,  que  podem  ser  acessados
através dos seguintes QR Codes:

Licitações e Contratos 
Administrativos – teoria e 
jurisprudência. 4ª Edição.
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- A origem da Nova Lei de Licitações

Definição da modalidade de licitação 
para contratação de obras e serviços 
de engenharia na nova Lei de 
Licitações

Enfim, quem é o “Agente de 
Contratação” na Nova Lei de 
Licitações?

A fase de lances na nova Lei de 
Licitações sob a perspectiva da 
‘teoria dos leilões’: contributos para a
futura regulamentação dos modos de 
disputa

- Apresentou como risco de irregularidade, os Órgãos Licitantes estarem utilizando
os limites de dispensa da Nova Lei (que são mais amplos em relação à antiga Lei),
combinados com os procedimentos da Lei 8.666/93, o que é vedado;
-  Pontuou  que  as  questões  operacionais  relacionadas  à  parametrização  dos
sistemas informatizados têm se mostrado uma dificuldade para licitar com moldes
na Nova Lei;
- Ressaltou que, de acordo com a Nova Lei, o Agente de Contratação não participa
da fase de contratação, indo até a homologação.

3.6  Estudos  de  viabilidade,  anteprojeto  e  projeto  básico:  quais  as
características e relevância de cada documento técnico?

Palestrante: Paulo Alves (DF) - Servidor do Superior Tribunal de Justiça

Iniciou,  demonstrando  a  importância  dada  pelo  legislador  ao  Princípio  do
Planejamento,  reproduzindo  o  Art.  5º  da  Lei.  Em  seguida,  explicou  o
Macroprocesso de contratações públicas, subdividido em fase interna, externa e
execução contratual. 

Explicou, de forma detalhada, o processo relacionado à fase preparatória, e sua
relação com o Plano Anual de Contratações, conceituando-o:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
 Avenida 4, nº 495, Plataforma V, CAB, Salvador/BA, CEP 41.475-002

 4



1ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 1B

“O PACC [Plano Anual de Compras e Contratações] responde por ser uma
das principais  inovações disruptivas no amplo escopo do planejamento
das contratações. Se bem concebido e executado, detém a capacidade de
mitigas riscos significativos do rito de compras, tais como o fracionamento
de despesas, compras repetidas do mesmo objeto (incrementando o custo
do pedido), execução financeira insatisfatória, falta de padronização e uso
pouco racional da força de trabalho atuante no processo de licitações.”

Detalhou  a  forma de  confecção  do  Documento  de  Formalização  da  Demanda,
apontando  que  cada  necessidade  deverá  ser  formalizada  pela  unidade
demandante através do DFD, documento que deve conter os seguintes elementos:
- Necessidade;
- Objeto (solução preliminar);
- Justificativa da contratação;
- Quantitativo e respectiva justificativa;
- Valor estimado da contratação;
- Data desejada para a aquisição/contratação;
- Indicação da correlação entre o bem/serviço e o planejamento estratégico do 
órgão ou entidade.
- Registrou que a regra da Lei 8.666/93, que previa duração dos contratos de 1 
ano, deixou de existir;

Por fim, explanou sobre os Estudos Técnicos Preliminares, apresentando como 
objetivo: identificar a melhor solução para o problema a ser resolvido, conforme 
previsto no Art. 18, § 1º da Lei.
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Por fim, encerrou sua apresentação, explanando sobre o gerenciamento de riscos,
sob a luz da Nova Lei, e sobre a confecção do Termo de Referência.

3.7 Fiscalização de contratos: como acompanhar adequadamente a execução
dos contratos?

Palestrante: Gabriela Pércio (SC) - Advogada e consultora em Licitações e
Contratos

Assentando a importância dada pela Nova Lei,  à fase preparatória da licitação,
mais uma palestrante iniciou sua apresentação tratando deste tema, qual seja, a
importância  da  fase  preparatória,  definindo  um  roteiro:  planejar,  selecionar,
fiscalizar.
A partir daí, abordou os seguintes temas:
- Os contratos no seu município são efetivamente fiscalizados? Se não, por quê?
- Conceituação da gestão de contrato;
- Expôs as diferenças entre os papéis de Gestor e Fiscal de contrato:

Gestor
• Agente responsável pelos resultados da gestão e da
fiscalização, coordena a fiscalização e presta suporte à
instrução processual (Decreto 9.507 e IN 5/17) OU
•  Cuida  dos  aspectos  gerenciais  do  processo  de
acompanhamento  e  fiscalização,  executa  atribuições
inerentes ao controle do contrato, mas residuais à de
fiscalização do objeto, e dá suporte ao fiscal
• Pouca variação entre um contrato e outro

Fiscal
•  Executa  ações  de  fiscalização  do  cumprimento  do
objeto em sentido estrito e das obrigações correlatas
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• Bastante variação conforme o tipo de contrato
• Fiscal técnico
• Fiscal administrativo.

Por  fim,  demonstrou  os  principais  pontos  de  controle  de  cada  momento  da
contratação:

1. No início
• Prestação da garantia de execução
Art. 96, § 3º: “O edital fixará prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de 
homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da 
garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso II do § 1º 
deste artigo.”
• Formalização do contrato por termo de contrato ou instrumento hábil “Art. 95. O 
instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a 
Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, 
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de 
serviço:
I - dispensa de licitação em razão de valor;
II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não 
resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, 
independentemente de seu valor.”
• Necessidade de reunião inicial

2. Durante a execução do contrato 
• Especificações e resultados contratados X entregues (recebimento do objeto)
• Prazos para pagamento da remuneração ajustada
• Cumprimento de prazos de execução e necessidade de prorrogação
• Regularidade no pagamento, pela contratada, de verbas trabalhistas
• Vigência do contrato e possibilidade/necessidade de prorrogação
• Limites às alterações contratuais (aditivos)
• Limites à subcontratação
• Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro/reequilíbrio
• Infrações cometidas pelo contratado/rescisão
• Demais “ocorrências”

3. Encerramento do contrato
• Execução da garantia
• Quitação de obrigações trabalhistas, nos contatos DEMO
• Declaração de quitações de obrigações entre as partes

3.8  Responsabilidade  dos  profissionais  que  conduzem  as  contratações
públicas e aplicação de sanções: quais as responsabilidades de cada um?

Palestrante: Odilon Cava/lan (DF) - Advogado e Auditor Federal de Controle
Externo do TCU

3.9 Lei nº 14.133/2021— Pontos polêmicos e perspectivas.

Palestrante: Benjamin Zymler (DF) – Ministro do TCU
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No  encerramento,  ambos  palestrantes  trouxeram  experiência  do  Tribunal  de
Contas da União, sendo que o primeiro explorou o papel do controle externo, e a
responsabilidade de cada profissional que participa do processo de contratação,
enquanto  o  segundo  discorreu sobre  os  pontos  polêmicos e  a  visão de  futuro
envolvendo a Lei. 

Os temas principalmente abordados foram os seguintes:

- Controle das contratações;
- Defesa dos agentes públicos
- Panorama da responsabilização nos Tcs:

➢ Fato  ilícito;  Conduta;  Nexo  de  causalidade;  Excludentes  de  ilicitude;
Excludentes de culpabilidade; Causas de extinção de punibilidade;

➢ Responsabilidade objetiva x subjetiva
- Possibilidade de Qualquer agente público lato sensu, ordenador
de despesa ou não:STF, MS 25.880 +  Individualização das condutas;

Devido a importância do tema, merece destaque a exposição sobre Erro grosseiro
na LINDB:

Acórdão 2.012/2022 – Segunda Câmara:
O erro grosseiro a que alude o art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de
Introdução  às  Normas  do  Direito  Brasileiro),  incluído  pela  Lei
13.655/2018, fica configurado quando a conduta do agente público se
distancia  daquela  que  seria  esperada  do  administrador  médio,
avaliada no caso concreto.

Erro grosseiro da LINDB
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões
ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.

Decreto Federal 8.930/2019, art. 12:
§  1º  Considera-se  erro  grosseiro  aquele  manifesto,  evidente  e
inescusável  praticado  com  culpa  grave,  caracterizado  por  ação  ou
omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia.

Trecho do voto do relator do Acórdão 2.391/2018-TCUPlenário:
(...)  as alterações promovidas na LINDB, em especial  no art.  28, não
provocaram  uma  modificação  nos  requisitos  necessários  para  a
responsabilidade financeira por débito.

O  dever  de  indenizar  os  prejuízos  ao  erário  permanece  sujeito  à
comprovação  de  dolo  ou  culpa,  sem qualquer  gradação,  como é  de
praxe no âmbito da responsabilidade aquiliana,  inclusive para fins de
regresso  à  administração  pública,  nos  termos  do  art.  37,  §  6º,  da
Constituição.

Constituição Federal, art. 37:
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§  6º  As  pessoas  jurídicas  de  direito  público  e  as  de  direito  privado
prestadoras de serviços  públicos  responderão pelos  danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Decisão cautelar do STF nas ADIs 6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6428
e 6431 sobre MP 966/2020:
1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao
direito  à  vida,  à  saúde,  ao  meio  ambiente  equilibrado  ou  impactos
adversos à economia, por inobservância:
(i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou
(ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção.

Decisão cautelar do STF nas ADIs 6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6428
e 6431 sobre MP 966/2020:
2.  A autoridade a quem compete decidir  deve exigir  que as opiniões
técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente:
(i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal
como  estabelecidos  por  organizações  e  entidades  internacional  e
nacionalmente reconhecidas; e
(ii)  da  observância  dos  princípios  constitucionais  da  precaução  e  da
prevenção,  sob  pena  de  se  tornarem corresponsáveis  por  eventuais
violações a direitos”

Repercussões da LINDB na avaliação da conduta
Art.  22.  Na  interpretação  de  normas  sobre  gestão  pública,  serão
considerados  os  obstáculos  e  as  dificuldades  reais  do  gestor  e  as
exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos
dos administrados.

- A justificativa apresentada foi a de que o julgador não deve decidir “em
um mundo abstrato dos sonhos, mas de forma concreta” (denominaram
de “primado da realidade”).
- Observações sobre o caput do art. 22:
- O NCPC já trata da preocupação quanto aos fatos e fundamentos.
- As excludentes de ilicitude e de culpabilidade, previstas no Código Civil
e  no Código Penal  já  permitem considerar  as circunstâncias em que
uma conduta foi praticada.

Asseverou  que,  à  Alta  Administração,  compete  editar  as  normas  de
responsabilização do Órgão, quanto à segregação de funções.

Por  fim,  cumpre  trazer  à  baila  alguns  pontos  levantados  pelo  Ministro,  para
reflexão:

- Iniciou mencionando que a Nova Lei foi fruto de bastante debate tecnoburocrata,
resultado, inclusive, de diversas jurisprudências do TCU;
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- Apontou que o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e a Licitação
Integrada são exceções à impossibilidade de o licitante que confecciona o Projeto
Básico participar da licitação;
- Asseverou que, até o momento, não existe nenhum Acórdão no TCU que trate
sobre o tema Lei 14.133/21, e que não existem representações no TCU sobre o
tema, o que implica em inexistência de jurisprudência;
- Pontuou que, no Diálogo Competitivo, oriundo das PPPs, a definição da solução
ocorre no início. Assim, o respeito à isonomia e à imparcialidade será um desafio a
ser enfrentado pelo TCU durante a análise dos seus leading cases;
-  Pela  primeira  vez,  uma  Lei  de  Licitações  trata  sobre  a  possibilidade  de
convalidação de contratos, diante de falhas na licitação;
- Criou-se na Nova Lei tipicidade fechada, o que facilita aplicar a dosimetria das
sanções;
- Opinou pela necessidade de prorrogar o prazo de início da 14.133/21, que seria
em 31 de março de 2023, diante das dificuldades de regulamentação e adequação
dos Municípios;
-  Por  fim,  registrou  a relevância dos Entes Federativos Estaduais e  Municipais
exercerem suas competências legislativas complementares, visto o caráter Federal
da 14.133, e a difícil aplicabilidade aos demais entes, sem a necessária adaptação.

Salvador, 08 de novembro de 2022.

Vinícius Curi de Souza
Auditor Estadual de Controle Externo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
 Avenida 4, nº 495, Plataforma V, CAB, Salvador/BA, CEP 41.475-002

 10


