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 Introdução 

 Dizer que a Lei nº 14.133/2020 é “mais do mesmo” é no mínimo um grande 

exagero e uma injustiça. Dizer que poderia ser diferente é uma grande verdade. Em 

resumo, ela é diferente, mas não necessariamente o que se poderia pretender. O certo 

é que teremos de conviver com ela, e, para tanto, uma série de desafios se põem à 

frente. 

 Passados já quase dois anos de sua vigência e depois de muitas palestras e aulas 

ministradas sobre a “nova lei”, percebi uma pergunta recorrente, feita geralmente logo 

no início do curso: “Professor, por onde começar?”. Esta questão é recorrente e pode 

estar ligada a outras dúvidas do tipo: “O que devo fazer diante de um Termo de 

Referência que pretende comprar ‘tal coisa’?”; “Qual o procedimento que devo 

eleger?”, e assim por diante. Em verdade e sobretudo, as pessoas querem saber como 

usar a nova lei. A primeira resposta que forneço é: “Esqueça parte do que você sabia 

sobre a Lei nº 8.666/93, tendo em vista que as coisas – ou parte delas – são diferentes”. 

 Nesse texto, que pretende ser muito menos um artigo, e muito mais uma nota 

técnica ou um manual de boas práticas, pretendemos deixar bastante claros e objetivos 

quais seriam os primeiros passos a se estruturar os certames licitatórios a partir da “nova 

lei”, tratando do tema a partir do seu próprio texto. Não temos a intenção de abordar 

questões estruturais do tipo: há a necessidade de repensar quem conduzirá os 

certames, preparando o agente de contratação, o pregoeiro, a comissão ou o leiloeiro; 

como será confeccionado o Portal Nacional de Compras Públicas por parte da União, a 

permitir a adesão facultativa dos demais entes da federação; como deve ser a 

regulamentação de mais de cinquenta artigos da lei geral etc. Falaremos de uma 

perspectiva operacional: imagine que determinada Administração Pública precisa 
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comprar determinado objeto. Então qual seria (1) o procedimento, (2) o critério de 

julgamento, (3) o modo de disputa, (5) e outros itens que deveriam ser eleitos, diante 

dos termos da Lei nº 14.133/2020?  

 

 1. Por onde começar?  

Tudo inicia com a escolha do objeto a ser licitado e contratado. Grave bem: tudo 

o que se falará a seguir é determinado a partir do quê se pretende contratar, seja a em 

relação à natureza do objeto (se obra, serviço, bem etc.), seja em relação à sua 

quantidade. Então, estes seriam os dois fatores que pautariam praticamente todos os 

principais elementos da licitação, e também algumas questões relativas aos contratos 

administrativos. Por isso que o agente que atua nas licitações deve estar muito atento 

ao conteúdo do Termo de Referência ou documento similar. 

A escolha do objeto e sua quantidade determina, entre outras questões: 

(a) A definição das especificações dos termos e documentos que acompanham 

o edital (disposições setoriais dos arts. 40 a 52); 

(b) O procedimento a ser eleito (arts. 28 a 32);  

(c) O critério de julgamento (art. 33); e, por consequência,  

(d) O modo de disputa (art. 56) – se aberto, fechado, fechado-aberto ou aberto-

fechado);  

(e) A possível definição da garantia a ser exigida – em obras ou serviços de 

engenharia de grande vulto (art. 99) e nos serviços contínuos com regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra (art. 121, § 3º) 

(f) Terá reflexos nas regras de equilíbrio econômico-financeiro (arts. 124 a 136); 

(g) Por fim, pauta o modo de pagamento do contratado (arts. 141 a 146). 

Não é pouca coisa. Então, a escolha do objeto a ser licitado tende a gerar efeitos 

em todo o processo licitatório (fase interna e externa), bem como na fase de execução 

do contrato. Logo, esta decisão é de tamanha envergadura que gera efeitos nos 

aspectos mais essenciais do assunto.  

Em termos objetivos, a escolha do que se pretende licitar e depois contratar (se 

uma obra, ou um serviço, ou um bem) define praticamente todo o restante dos 

institutos jurídicos legados ao tema. E não só: assunto aqui tratado poderia ser ainda 

mais refinado, a saber se o serviço contratado é contínuo e com regime de dedicação 
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exclusiva de mão de obra ou não (v.g. art. 121, § 2º e 3º), se o serviço de engenharia ou 

obra é de grande vulto ou não (mais ou menos de duzentos milhões de reais – art. 6º, 

inciso XII) e assim por diante. Estas opções gerariam ainda outros específicos efeitos no 

todo. Nas linhas que seguem, tentaremos abordar os aspectos mais macros do tema, 

sabendo que existem uma série de especificidades que poderiam também ser pautadas 

pela escolha do objeto licitado1. 

Deixamos, ainda, mais um alerta ao leitor: a interpretação de toda a Lei nº 

14.133/2020 deve sempre ser acompanhada por aquilo que dispõe o art. 6º. O 

legislador compreendeu que deveria interpretar legislativa e autenticamente uma série 

de institutos das licitações e contratos administrativos. Com isto, pretendeu diminuir as 

incertezas e garantir maior segurança jurídica ao conceituar na Lei nº 14.133/2020 os 

principais institutos das licitações e contratos, de modo que, em termos práticos, as mais 

de cinquenta regras dispostas nos incisos do citado art. 6º definem os principais 

institutos do tema, e são peças-chave na aplicação da lei geral. Por sito, devem sempre 

acompanhar o jurista, conforme já dissemos. 

Passemos à análise pormenorizada de cada qual, com um alerta: a Lei nº 

14.133/2020 não é expressa a tal ponto de sistematizar ou relacionar cada qual dos 

elementos a seguir tratados. Estas conexões devem ser percebidas por quem aplica a 

referida legislação, sendo este o desafio do intérprete. E é justamente este o nosso 

propósito aqui: auxiliar nesta tarefa. 

 

 2. Especificações dos termos e documentos que acompanham o 

edital  

O Termo de Referência é o documento que, em linhas bem gerais, delimita as 

especificações e quantidades daquilo que se quer licitar, a partir da identificação da 

necessidade estatal. Então, claro que gerará reflexos nodais no edital. Contudo, as 

opções do gestor por uma ou outra compra já serão limitadas e padronizadas por uma 

série de disposições setoriais previstas na Lei nº 14.133/2020, e que disciplinam as 

principais aquisições do Poder Público. É dizer: escolhido contratar uma obra, um 

                                                           
1 A exemplo da definição do modo de execução indireta de obras (art. 46) etc. 
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serviço, um bem etc., a Lei Geral de Licitações e Contratos Públicos reservou uma série 

de regras que impõem determinados cuidados ao gestor.  

Na prática, a autoridade pública que conduz a licitação, ao escolher o objeto a 

ser fornecido, deverá primeiramente visualizar, entre outros, os arts. 40 a 52. Logo, a 

depender do que se está a pretender contratar, a disciplina jurídica muda, e os cuidados 

com o edital e a fase interna são diversos. Cuide bem: 

 

Objeto escolhido Dispositivos a respeitar 

Compras (de bens) Arts. 40 a 44 

Obras e serviços de engenharia Arts. 45 a 46 

Serviços em geral Arts. 47 a 50 

Locação de imóveis Art. 51 

 

 Então, a fase interna deverá se apoiar em decisões fundamentadas nestes 

dispositivos – sem, claro, deixar de perceber toda sorte de outras regras incidentes e 

que não estão na lista de artigos citados (v.g. art. 18). Por exemplo, a forma de fazer 

orçamentação de uma obra difere da pesquisa de preços de um outro bem (art. 23). A 

escolha de uma obra de grande vulto para ser licitada impõe que se exija do licitante 

vencedor a implantação de programa de integridade, no prazo de seis meses, contado 

da celebração do contrato (art. 25, § 4º) – e assim por diante2.  

Em resumo: a escolha do objeto a ser licitado define uma série de regras a 

serem observadas, o que reclama do intérprete perceber não só as disposições 

setoriais fixadas pela Lei nº 14.133/2020, como as disposições dispostas em uma série 

de dispositivos específicos. 

 

 3. Eleição do procedimento ou modalidade 

Procedimento licitatório sempre foi empregado como sinônimo de modalidade 

de licitação – ainda que este último termo seja próprio da revogada Lei nº 8.666/1993 –

, e determina a sucessão de atos processuais tendentes a um fim3. O primeiro paradigma 

                                                           
2 Não temos como exaurir todas as especificidades de cada espécie contratação. 
3 Os objetivos das licitações estão listados no art. 11 da Lei nº 14.133/2020. 
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a ser quebrado: pelos termos da Lei nº 14.133/2020, a eleição da modalidade de 

licitação não possui qualquer relação com o valor da aquisição, como ocorria no âmbito 

da legislação revogada4. E isto à época realmente não fazia sentido. Pressupunha-se que 

a utilização de um procedimento mais complexo como a concorrência seria mais 

adequado à licitação de bens mais vultosos. Contudo, não havia uma explicação lógica 

em utilizar procedimentos com custo transacional maior só porque o bem era mais caro, 

quando que existiam uma série de bens, serviços ou obras de menor valor, mas muito 

mais complexas do que outras de maior valor e vice-versa. A lógica que relacionava 

“custo do objeto licitado” com “procedimento mais complexo” só servia para deixar as 

compras públicas mais caras quanto mais alto era o valor do objeto a ser fornecido, 

porque o custo transacional era mais agudo. Dito de outro modo: a complexidade do 

procedimento não tem pertinência com o valor da coisa e vice-versa. É possível 

empregar o pregão à compra de bens de altíssimo valor, mas comuns no sentido legal 

do termo. E isso passou a ser feito quebrando a lógica citada a partir da edição da hoje 

revogada Lei nº 10.520/2002. Vamos a outro exemplo: veja o caso em que se quer 

adquirir um lote de medicamentos por pregão que custa milhões de reais. Não era 

adequado, como dito, empregar a concorrência só porque se estava diante de um objeto 

mais custoso.  

A Lei nº 14.133/2020 pretende quebrar a lógica fixada pela lei geral revogada 

que atrelava “valor do objeto” à “maior ou menor complexidade do certame”. É certo 

que existirá uma exceção, constante no § 2º do art. 37 da Lei nº 14.133/2020, que 

trataremos a seguir, e relaciona a escolha do procedimento de licitação ao valor do 

objeto. Portanto, pelos termos da Lei nº 14.133/2020, o que pauta a eleição do 

procedimento licitatório é a espécie ou natureza do objeto – lembrando da 

necessidade de se conjugar uma série de dispositivos normativos esparsos: 

 

Escolha do objeto Modalidade eleita Dispositivo 

Obra • Concorrência Art. 6º, inciso XXXVIII, c/c 

art. 29, parágrafo único 

                                                           
4 O art. 23 da revogada Lei nº 8.666/1993 pautava a escolha do convite, tomada de preços ou concorrência 
a partir do valor do objeto que se estava a licitar. 
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Serviço especial de 

engenharia 

• Concorrência art. 6º, inciso XXXVIII e 

inciso XXI, alínea “b” 

Serviço comum de 

engenharia 

• Concorrência 

• Pregão 

Art. 6º, inciso XXXVIII e 

inciso XXI, alínea “a”, c/c o 

art. 29, parágrafo único 

Serviços comuns • Pregão art. 6º, inciso XLI 

Serviços especiais • Concorrência art. 6º, inciso XXXVIII 

Bens comuns • Pregão art. 6º, inciso XLI 

Bens especiais • Concorrência art. 6º, inciso XXXVIII 

Serviços técnicos 

especializados de natureza 

predominantemente 

intelectual 

• Concorrência 

• Diálogo competitivo 

Art. 28 c/c art. 29, 

parágrafo único 

Escolha de trabalho 

técnico, científico ou 

artístico 

• Concurso 

 

Art. 6º, inciso XXXIX, c/c art. 

30 

Obras, serviços e compras, 

em que se pretende 

desenvolver uma ou mais 

alternativas capazes de 

atender às suas 

necessidades, desde que 

se tenha: 

(a) inovação tecnológica 

ou técnica; ou 

(b) impossibilidade de o 

órgão ou entidade ter sua 

necessidade satisfeita sem 

• Diálogo competitivo Art. 6º, inciso XLII, c/c art. 

30 
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a adaptação de soluções 

disponíveis no mercado; 

ou 

(c) impossibilidade de as 

especificações técnicas 

serem definidas com 

precisão suficiente pela 

Administração 

 

Então, vamos retomar o que dissemos até aqui: eleito o objeto a ser licitado, a 

modalidade de licitação já é praticamente uma consequência fixada vinculativamente 

na lei – com poucas exceções. E quando se elege o procedimento, o critério de 

julgamento também passa a estar fixado na Lei nº 14.133/2020, com pouca ou 

nenhuma margem de discricionariedade, conforme será analisado no tópico 

subsequente. 

 

4. Critério de julgamento 

Retomando o que foi dito, a sequência de atos até aqui percebidos pode ser assim 

disposta: 

 

 

 

Sobre os critérios de julgamento, cabe dizer, antes de tudo, que a licitação busca 

selecionar o resultado mais vantajoso a partir de uma série de propostas feitas. Para 

tanto, devem ser eleitos parâmetros objetivos para definir quem foi o vencedor da 

disputa. Um dos fatores centrais e muito empregado para a eleição do vencedor é o 

preço – mas não só. Para se definir o ganhador do certame, a Lei nº 14.133/2020 previu 

taxativamente seis critérios de julgamento. Logo, não é possível combinar ou criar 

outros critérios.  

Escolha do objetoEscolha do objeto
Fixa-se o 

procedimento
Fixa-se o 

procedimento
Fixa-se o critério de 

julgamento
Fixa-se o critério de 

julgamento
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Além disso, e este é o ponto que aqui nos interessa, qual é o critério de julgamento 

que devo escolher? Resposta: não há muita opção, porque o critério de julgamento 

praticamente é determinado pela escolha da modalidade licitatória. Confira: 

 

Pregão 

(art. 6º, inciso XLI, c/c art. 29) 

 Menor preço 

 Maior desconto 

Concorrência  

(art. 6º, inciso XXXVIII, , c/c art. 29) 

 Menor preço 

 Maior desconto 

 Maior retorno econômico 

 Melhor técnica 

 Melhor conteúdo artístico 

 Técnica e preço 

Concurso 

(art. 6º, inciso XXXIX, c/c arts. 30 e 35, 

parágrafo único) 

 Melhor técnica 

 Melhor conteúdo artístico 

 Leilão 

(art. 6º, inciso XL, c/c art. 31) 

 Maior lance 

 Diálogo competitivo 

(art. 6º, inciso XLII, c/c art. 32, § 1º, 

incisos II, VIII e X) 

 Customizado 

 

Quando o objeto licitado induza à escolha da concorrência, poderia existir uma 

maior liberdade na eleição do critério de julgamento, como se viu acima. No entanto, 

esse grau de oportunidade e conveniência é diminuto, porque o caso concreto 

praticamente definirá o modo de se selecionar quem é o vencedor. Tecnicamente se 

apontará justificadamente o critério eleito. Vamos a outro exemplo: a escolha de um 

bem ou serviço comum será licitado pelo pregão, que somente pode eleger o critério 

maior desconto ou menor preço, conforme art. 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133/2020. 
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Vimos até aqui que o procedimento de licitação pauta o critério de julgamento. E 

vimos que, de modo muito “discreto”, a lei combinou os três parâmetros vistos até aqui 

(“objeto”, “procedimento” e “critério de julgamento”). Mas esses parâmetros possuem 

uma exceção: o critério de julgamento e o procedimento podem ser pautados a partir 

do valor do objeto em um caso. Acompanhe no item que segue que analisa o art. 37, § 

2º, da Lei nº 14.133/2020. 

 

5. Alguns serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual com valor acima de trezentos mil reais 

O art. 37, § 2º, da Lei nº 14.133/2020 havia sido vetado pelo Presidente da 

República, mas tal veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Em síntese, o dispositivo 

assim regula o tema: os serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual relativos a (1) estudos técnicos, planejamentos, 

projetos básicos e projetos executivos; (2) fiscalização, supervisão e gerenciamento de 

obras e serviços; e (3) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios 

de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros 

específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se 

enquadrem na definição mencionada5; cujo valor estimado da contratação seja 

superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o julgamento será por:  (a) melhor 

técnica; ou (b) técnica e preço, na proporção de 70% (setenta por cento) de valoração 

da proposta técnica. 

Com essa providência, sem dizer mais, a referida regra elimina a possibilidade de 

empregar a modalidade de pregão a tais serviços intelectuais, notadamente ligados às 

áreas da arquitetura e engenharia, porque este procedimento não admite critério de 

julgamento que envolva técnica. Veja o que dispõe a Lei nº 14.133/2020, no art. 6º, 

inciso XLI: “pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços 

comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior 

desconto”. 

Então, o dispositivo em questão, fez com que se eliminasse o pregão e se tivesse de 

utilizar a concorrência nos serviços técnicos especializados mencionados acima. E assim 

                                                           
5 Serviços previstos nas alíneas “a”, “d” e “h” do inciso XVIII do “caput” do art. 6º da Lei nº 14.133/2020. 
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se fez empregando um critério de julgamento “melhor técnica”, que é incompatível com 

o pregão. Com um detalhe: destoando de toda a lógica do restante da lei geral, alocou 

um teto para tal, ou seja, abaixo de trezentos mil reais o pregão é possível de ser 

empregado, porque não se precisa julgar com a presença do parâmetro “técnica”. 

Outra idiossincrasia – para dizer o mínimo –, consiste no fato de que o pregão já 

era excluído, ou seja, não poderia ser empregado no fornecimento de “serviço especial 

de engenharia”, na forma do art. 29, parágrafo único, da lei geral. Então, além da 

situação citada, o pregão não pode ser praticado para aquele serviço: “[...] que, por sua 

alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição de serviço 

comum de engenharia.” (conforme alíneas “a” e “b” do inciso XXI do “caput” do art. 6º 

da Lei nº 14.133/2020).  

Veja o “quebra-cabeça” da Lei: de um lado, eliminou o pregão dos “serviços 

especiais de engenharia” (art. 29, parágrafo único), e de outro assim o fez em relação a 

alguns serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual 

com valor acima de trezentos mil reais (art. 37, § 2º).  

Pontuo ao menos duas críticas que merecem ser expostas especificamente em 

relação ao art. 37, § 2º, da Lei nº 14.133/2020. Esta regra exclui do pregão apenas três 

dos oito serviços especializados listados na norma. Não há qualquer proporcionalidade 

que justifique que alguns serviços especializados possam ser contratados via pregão, e 

outros não possam. Repito: não se visualiza qualquer critério para apenas três das oito 

atividades tuteladas pelas alíneas do inciso XVIII do art. 6º ficarem excluídas do 

procedimento licitatório citado.  

Segunda crítica: pelo texto do art. 37, § 2º, as três atividades referenciadas são 

excluídas do pregão apenas se tiverem valor superior a trezentos mil reais. Se o valor for 

menor, poderão ser contratados por pregão, com critério de julgamento menor preço 

ou maior desconto. Logo, a desproporcionalidade ou incongruência é ainda maior, 

porque o serviço possui as mesmas características, não importando se maior ou menor 

que tal valor. Essa é outra previsão legal sem sentido, dado que a natureza do serviço, 

ou seja, sua complexidade não muda se o objeto é caro ou barato. Veja um exemplo 

bizarro: o mesmo serviço especializado que custa duzentos e noventa e nove mil reais 

poderá ser contratado pelo pregão, e outro precificado em trezentos e um mil reais não 
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poderia. Fora que, nesta última situação, o custo das propostas será maior, porque se 

estará diante de um procedimento mais complexo em termos transacionais. 

Aliás, muito adequadas as razões do veto: “Ademais, esta imposição, vinculada - 

critério de julgamento com base na melhor técnica ou técnica e preço -, não se mostra 

a mais adequada e fere o interesse público, tendo em vista que não se opera para todos 

os casos possíveis de contratação, ao contrário, poderá haver um descompasso entre a 

complexidade/rigor da forma de julgamento versus objeto de pouca complexidade que 

prescindem de valoração por técnica e preço.”. 

O preço não deveria ser mais o ponto de referência para as modalidades de 

licitação, como antes era consignado pela lei geral revogada (Lei nº 8.666/1993). Será o 

objeto que deveria determinar a escolha da modalidade. De qualquer sorte, vamos 

sistematizar o que dissemos até aqui especificamente em relação ao art. 37, § 2º, da Lei 

nº 14.133/2020: 

 

Art. 37, § 2º, da Lei nº 14.133/2020 

 

 E compilando o art. 37, § 2º, com o art. 29, parágrafo único, ambos da lei geral, 

temos a exclusão do pregão nas seguintes situações: 

 

(1) 

NÃO PODE PREGÃO 

(art. 37, § 2º) 

Serviços técnicos 

especializados de natureza 

predominantemente 

intelectual  

 (1) estudos técnicos, 

planejamentos, projetos 

básicos e projetos 

executivos;  

Acima de Trezentos mil 

reais 

Serviço técnico 
especializado

Três casos 
previstos no art. 
6º, inciso XVIII

Acima de 
trezentos mil 

reais

Não pode 
pregão

Não pode 
pregão
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(2) fiscalização, supervisão 

e gerenciamento de obras 

e serviços; e  

(3) controles de qualidade 

e tecnológico, análises, 

testes e ensaios de campo 

e laboratoriais, 

instrumentação e 

monitoramento de 

parâmetros específicos de 

obras e do meio ambiente 

e demais serviços de 

engenharia que se 

enquadrem na definição 

mencionada 

(2) 

NÃO PODE PREGÃO 

(art. 29, parágrafo único) 

Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual 

Obras e serviços de engenharia de natureza “especial” 

↓ 

EM AMBOS OS CASOS HÁ A APLICAÇÃO DOS SEGUINTES CRITÉRIOS DE 

JULGAMENTO 

 (a)  técnica; ou 

(b) técnica e preço 

 

6. Modos de disputa 

Retomando: então a partir do momento que se (1) elegeu o objeto a ser licitado, 

(2) parametrizou-se o procedimento, (3) o critério de julgamento e, agora, também (4) 

o modo de disputa. Deixando tudo isto mais claro: 
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Em síntese, “modo de disputa” define como os licitantes irão apresentar suas 

propostas e competir. Sabe-se como será definido o vencedor pelo critério de 

julgamento eleito de disposto no edital (art. 33), mas o modo como se apresentarão os 

lances e se chegará ao vencedor se dá pela disciplina do art. 56 da Lei nº 14.133/2020, 

ou seja, pela maneira de disputar os lances. 

A lei permitiu a existência de quatro modos: 

(a) Aberto: hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de 

lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes (art. 56, inciso I); 

(b) Fechado: hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e 

hora designadas para sua divulgação, cabendo um só lance (art. 56, inciso II). 

(c) Fechado  aberto: o processo inicia com uma etapa de lance sigiloso, e depois 

passa-se a uma disputa com lances abertos, crescentes ou decrescentes; 

(d) Aberto  fechado: o processo inicia com as etapas de lances sucessivos e 

públicos, e, em determinado momento, o processo acaba com uma etapa em que 

se formula um lance sigiloso. 

O legislador atrelou os modos de disputa aos critérios de julgamento, 

estabelecendo uma série de correlações. Deixa, mais uma vez, pouca margem de 

liberdade ao gestor da licitação. Então, apesar de a lei nada dizer expressamente, a 

interpretação sistemática define a seguinte relação: 

 

 

Então, combinando com os modos de disputa (art. 56) com os critérios de 

julgamento (art. 33), pode-se sistematizar o tema da seguinte forma: 

Escolha do objetoEscolha do objeto
Fixa-se o 

procedimento
Fixa-se o 

procedimento
Fixa-se o critério 
de julgamento

Fixa-se o critério 
de julgamento

Fixa-se o modo 
de disputa

Fixa-se o modo 
de disputa

...o modo de disputa...o modo de disputa

...o critério de julgamento, que define......o critério de julgamento, que define...

... o procedimento licitatório, que define...... o procedimento licitatório, que define...

Eleição do objeto define...Eleição do objeto define...
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I   Pregão 

(art. 6º, inciso XLI) 

 Menor preço 

 Maior desconto 

 Aberto 

 Aberto  Fechado 

 Fechado  aberto 

II  Concorrência 

(art. 6º, inciso 

XXXVIII) 

 Menor preço 

 Maior desconto 

 Aberto 

 Aberto  Fechado 

 Fechado  aberto 

 Maior retorno 

econômico 

 Fechado (por analogia 

à técnica)6 

 Melhor técnica 

 Melhor conteúdo 

artístico 

 Técnica e preço 

 Fechado 

III   Concurso 

(art. 35, parágrafo 

único, c/c art. 6º, 

inciso XXXIX) 

 Melhor técnica 

 Melhor conteúdo 

artístico 

 Fechado 

IV   Leilão 

(art. 6º, inciso XL) 

 Maior lance  Aberto7 

V   Diálogo competitivo 

(art. 32, § 1º, incisos 

II, VIII e X) 

 Customizado  

 

7. Reflexos nos contratos administrativos 

A escolha do objeto e de sua quantidade baliza uma série de institutos centrais 

das licitações e, também, pautará uma série de institutos dos contratos administrativos. 

                                                           
6 O art. 39, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 14.133/2020 prevê que sejam de encaminhados dois envelopes, 
um com a proposta de trabalho e outro com a proposta de preço. Então, como é muito similar ao critério 
“técnica e preço”, consideramos que o modo de disputa deva ser fechado.. 
7 O § 4º do art. 31 da Lei nº 14.133/21 fala em “fase de lances”. 
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Aliás, a execução dos referidos negócios jurídicos também é disciplinada, ainda que 

muitas vezes indiretamente, pelas disposições setoriais dos arts. 40 a 52, merecendo 

que o gestor dos contratos avalie a incidência das regras específicas de cada objeto. 

O primeira e mais latente impacto da escolha do objeto concentra-se nas regras 

de equilíbrio econômico-financeiro. Por exemplo, os serviços contínuos com regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão 

repactuados a partir de disposições específicas (cf. art. 135), se comparadas com as 

obras (cf. arts. 127 a 129) ou com outras aquisições, que seguirão as demais regras que 

pautam o assunto. Então, a espécie de objeto licitado e posteriormente contratado é 

central para definir como se repactuará ou se reajustará a cláusula de preço. Além do 

que as quantidades contratadas importam para os limites de alteração contratual 

previstos no art. 125: mais ou menos vinte e cinco por cento do valor original do 

contrato, e mais cinquenta por cento no caso de reforma.  

Caso se opte por contratar obras e serviços de engenharia de grande vulto – 

mais de duzentos milhões de reais –, é possível que a autoridade licitante imponha 

seguro-garantia, com cláusula de retomada prevista no art. 102 da Lei nº 14.133/2020, 

em percentual equivalente a até trinta por cento do valor inicial do contrato (cf. art. 

99). A garantia contratual também é parametrizada nas contratações de serviços 

contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o 

cumprimento de obrigações trabalhistas, conforme art. 121, § 3º. Nos demais ajustes 

que contenham outros objetos, a escolha da garantia é do contratado, nas quatro 

hipóteses listadas pelo § 1º do art. 96 da lei geral. 

A responsabilidade da Administração Pública contratante também muda a 

depender do objeto contratado. Por exemplo, em contratações de serviços contínuos 

com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responderá 

solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos 

trabalhistas, isso se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações 

do contratado – art. 121, § 2º, da Lei nº 14.133/2020. 

Por fim, a legislação nacional organiza o modo de pagamento do contratado de 

acordo com o objeto (arts. 141 a 146). Logo, será observada a ordem cronológica para 

cada fonte diferenciada de recursos ao pagamento, a depender do que se licitou e 

depois contratou: (1) fornecimento de bens; (2) locações; (3) prestação de serviços; (4) 
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realização de obras. Essa disposição normativa deixa claro que existe uma ordem 

cronológica de quitação das despesas envolvendo os contratos administrativo, 

estabelecendo-se listas ou grupos de despesas a depender do tipo de objeto licitado e 

depois contratado. 

 

Síntese conclusiva 

Vimos que a Lei nº 14.133/2020 não é expressa nas correlações que faz entre os 

vários institutos que compõe as licitações e contratos administrativos, cabendo ao 

intérprete sistematizar o tema. Então, nosso intuito foi apresentar o assunto de um 

modo facilitado e prático, a fim de que se possa bem apreender todas essas vinculações 

por vezes não tão evidentes. 

Sistematizando tudo o que se disse, podemos elencar uma tabela que guarda 

tudo o que até aqui se disse: 

Dispositivo legal Reflexo 

(a) Arts. 40 a 52 Especificações dos termos e documentos que acompanham 

o edital 

(b) Arts. 28 a 32 Procedimento 

(c) Art. 33 Critério de julgamento 

(d) Art. 56  Modo de disputa 

(e) Arts. 99 e 121, § 

3º 

Definir a garantia a ser exigida 

(f) Arts. 124 a 136 Equilíbrio econômico-financeiro 

(g) Arts. 141 a 146 Modo de pagamento 

 

E ainda se pode pensar no seguinte fluxograma: 
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Escolha do 
objeto

Escolha do 
objeto

•Bens

•Serviços

•Obras

•Locação

Definição do 
procedimento
Definição do 

procedimento

•Art. 6º, 
c/c arts. 
28 a 32

Definição do 
critério de 
julgamento

Definição do 
critério de 
julgamento

•Art. 33

Definição do 
modo de 
disputa

Definição do 
modo de 
disputa

•Art. 56

Reflexos na 
execução do 

contrato

Reflexos na 
execução do 

contrato


