
Aspectos Introdutórios e 
Principais Mudanças da NLLC 

14.133/2021



CONTAGEM REGRESSIVA!

ADEUS, 8.666/93?

(...) após quase 30 anos de existência da Lei de Licitações e Contratações Públicas (Lei
8.666), os gestores públicos que sempre mantiveram com esta uma relação de tensão
e animosidade, parecem agora se mostrar saudosos, à beira de seu leito de morte,
durante os dois anos de coexistência com a NLL. (https://www.conjur.com.br/2022-jul-10/publico-

pragmatico-pragmatismo-compras-publicas-solucoes-inovadoras)



GIRO DEMOCRÁTICO-CONSTITUCIONAL

Contexto da lei 8.666/93

(…) A vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos. Do Presidente da
República ao prefeito, do senador ao vereador. A moral é o cerne da pátria. A
corrupção é o cupim da República. República suja pela corrupção impune toma nas
mão de demagogos que a pretexto de salvá-la a tiranizam. Não roubar, não deixar
roubar, por na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. (...)
(https://www.camara.leg.br/radio/programas/277285-integra-do-discurso-presidente-da-assembleia-nacional-

constituinte-dr-ulysses-guimaraes-10-23/)



COMBATE À CORRUPÇÃO

Contexto da lei 8.666/93

(…) Na visão dos empreiteiros, os achaques só aconteciam porque a lei que regulava
as licitações deixava muitas brechas para acertos escusos. (...) Propor uma nova lei
era imperioso, e em mais algumas reuniões os empreiteiros chegaram a um acordo
sobre os pontos principais (...)
Muitos anos depois, alguns dos envolvidos naquela articulação ainda consideravam a
derrota no Congresso a grande chance perdida de diminuir espaço para a corrupção
nas obras públicas. (...) (Malu Gaspar, A Organização, pgs. 90-91)



LEI 8.666

O QUE ROLOU DE LÁ PRA CÁ?

1 2 3 4

1993 – Normas Gerais

LEI Nº 8.987 + 9.074
1995 - Concessões

LEI Nº 11.079
2004 - PPPs

LEI 12.462
2011 - RDC



PLS Nº 559

O QUE ROLOU DE LÁ PRA CÁ?

5 6 7 8

2013 – Uma NLLC após 20 anos

LEI Nº 12.846
2013 - Anticorrupção

LEI Nº 13.303
2016 – Estatais

LEI nº 14.133
2021 – Agora sim, uma NLLC



“É meio lugar comum dizer que uma boa compra é aquela que 
satisfaz uma demanda apresentada, no menor tempo 

possível, na quantidade certa e com a melhor relação de 
preço e qualidade”. (...) no caso brasileiro, ignora-se o 

conhecimento acumulado, define-se o menor preço como 
referência fundamental e estabelece-se a lei de licitações 
como o conhecimento básico para que um agente público 
seja considerado um comprador.” (Alexandre Motta, 2010).



sistemas

Matriz 
Conceitual

MOTTA, Alexandre. O combate ao desperdício no 
gasto público : uma reflexão baseada na 

comparação entre os sistemas de compra privado, 
público federal norte-americano e brasileiro 

(https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/771
507)

Privado Público
Função Estratégica, 

com posição 
hierárquica próxima 
dos níveis de tomada 

de decisão

Função burocrática, 
com posição 

intermediária na 
hierarquia 

organizacional



legislação

Matriz 
Conceitual 

MOTTA, Alexandre. O combate ao 
desperdício no gasto público : uma 

reflexão baseada na comparação entre 
os sistemas de compra privado, público 

federal norte-americano e brasileiro 
(https://repositorio.unicamp.br/acervo/

detalhe/771507)

Privado Público
Pouco normatizada, 

processos amplamente 
conhecidos e 

centrados na garantia 
dos resultados

Normatizada, com 
pouco espaço para 

inovações e 
prioridade no 

cumprimento da lei



PESSOAS

Matriz 
Conceitual

MOTTA, Alexandre. O combate ao 
desperdício no gasto público : uma 

reflexão baseada na comparação entre 
os sistemas de compra privado, público 

federal norte-americano e brasileiro 
(https://repositorio.unicamp.br/acervo/

detalhe/771507)

Privado Público
Exigências iniciais 

maiores, com processo 
de treinamento 

contÍnuo

Pouco valorizada, 
com dificuldade para 

atração de novos 
quadros. 

Treinamento com 
base na legislação



foco

Matriz 
Conceitual

MOTTA, Alexandre. O combate ao 
desperdício no gasto público : uma 

reflexão baseada na comparação entre 
os sistemas de compra privado, público 

federal norte-americano e brasileiro 
(https://repositorio.unicamp.br/acervo/

detalhe/771507)

Privado Público

Resultados

Seleção do 
Fornecedor 
(Combate à 
corrupção -

desperdício ativo)



GIRO PRAGMÁTICO

Contexto da lei 14.133/21

Gustavo Binenbojm compilou transformações relevantes do direito
administrativo nos últimos anos, sob a ideia de um duplo giro: o primeiro, de
caráter democrático-constitucional e o segundo, de natureza pragmática.
Valores incorporados pelo giro democrático-constitucional são essenciais para
restaurar e aprofundar o republicanismo e a transparência na administração
pública, ao passo que ideais do giro pragmático desempenham papel central no
desenvolvimento de políticas públicas baseadas em evidências, diálogo com a

sociedade e planos de implementação e monitoramento. (...)

(https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-direito-administrativo-na-

reconstrucao-do-estado-brasileiro-28112022)



Planejamento

Governança Consequencialismo

Transparência

Consensualidade

DESTAQUES



Não é só sobre a licitação!

planejamento

(...) a compra não pode ser vista apenas como o momento de escolha do fornecedor, e
pior ainda, utilizando-se somente da variável preço como elemento de decisão. Para o
autor, a aquisição precisa ser vista como um processo sistêmico, que começa com o
planejamento, passa pela escolha do fornecedor, e termina no processo de gestão do
contrato. (...)



Não é só sobre a licitação!

Planejamento Seleção do 
Fornecedor

Execução do 
Contrato

m
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ro
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Status de 
Princípio

Estudo Técnico-
Preliminar

Plano Anual de 
Compras

Matriz de
Riscos 

Procedimentos 
Auxiliares (Pré-

qualificação e PMI)



CARÁTER ESTRATÉGICO DAS COMPRAS PÚBLICAS

governança



I - governança pública - conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e
controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão,
com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de
interesse da sociedade;

III - alta administração - Secretários de Estado, ocupantes de cargos de
natureza especial, ocupantes de cargo de Direção e Assessoramento
Superiores - DAS e DAS-1 e presidentes e diretores de autarquias, inclusive
as especiais, e de fundações públicas, ou autoridades de hierarquia
equivalente; e

ART. 2º 

DECRETO Nº 46.855/2018



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. 11, 
§ único

Lei federal nº 14.133/2021



Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas

contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo,

inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e,

além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes

linhas de defesa:

Art. 169

Lei federal nº 14.133/2021



§ 1º Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se

refere o caput deste artigo será de responsabilidade da alta administração

do órgão ou entidade e levará em consideração os custos e os benefícios

decorrentes de sua implementação, optando-se pelas medidas que

promovam relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para

todos os envolvidos, e que produzam o resultado mais vantajoso para a

Administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações

públicas.

Art. 169, 
§ único

Lei federal nº 14.133/2021



Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial,

decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa

deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e

administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando

for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo

proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo

impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do

caso, sejam anormais ou excessivos.

LINDB,
ART. 21

consequencialismo



Impactos econômicos 

decorrentes do atraso 

de fruição do 

bem/serviço

Medidas saneadoras 

dos vícios 

apontados

Custos para 

realização de novo 

contrato
2

3

4

6

1

5

Despesas com 

desmobilização e 

mobilização

NULIDADE 
CONTRATUAL

Art. 147

Riscos sociais 

(postos de trabalho) 

e ambientais

Custos da 

deterioração e 

preservação do 

bem/serviço

Claro incentivo ao aproveitamento do contrato!



Conciliação e Mediação

Comitê de Resolução de Disputas

Arbitragem

CONSENSUALIDADE



Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na

aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a

autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando

for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de

relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados,

observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua

publicação oficial.

LINDB,
ART. 26

E gestor pode propor tac?



pncp

transparência

“O melhor desinfetante é a luz do sol”



§ 2º O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das 

contratações:

I - planos de contratação anuais;

II - catálogos eletrônicos de padronização;

III - editais de credenciamento e de pré-qualificação, avisos de contratação direta 

e editais de licitação e respectivos anexos;

IV - atas de registro de preços;

V - contratos e termos aditivos;

VI - notas fiscais eletrônicas, quando for o caso.

Art. 174
§ 2º

Lei federal nº 14.133/2021



Interpretar a futura lei de licitações e contratos à luz da 8.666, ou de

qualquer outra já revogada, seria o mesmo que defender a incidência do

Código Civil de 1916 diante daquele promulgado em 2002. Ou a lógica de

1973 para interpretar o atual Código de Processo Civil. Os resultados, já

se pode antever com nitidez, serão desastrosos. (EGON BOCKMANN MOREIRA,

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/lei-de-licitacoes-publicistas-23022021)



flavio.cavalcanti@sad.pe.gov.br

(81) 3183.7620

FLÁVIO CAVALCANTI
Gerente Geral de Assuntos Jurídicos - SAD/PE

https://www.linkedin.com/in/fl%C3%A1vio-
cavalcanti-178349157/


