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O PROJETO DE LEI EM DEBATE
*12/2013 – PLS 559/2013 originado no Senado (COMISSÃO ESPECIAL
TEMPORÁRIA DE MODERNIZAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
– CTLICON – Relatora Senadora Kátia Abreu).
*8/2015 – integrado à chamada AGENDA BRASIL 2015 (debatida
entre o Senado e o então Governo Dilma na tentativa de aceleração
do crescimento, eficientização da máquina pública e consolidação
de conquistas sociais).

AGENDA BRASIL 2015 – Dividida em três áreas:
1) Melhoria do ambiente de negócios e infraestrutura;
2) Equilíbrio Fiscal;
3) Proteção Social.
O PL da atual Lei das Estatais também estava na Agenda Brasil 2015
(hoje Lei Federal 13.303/2016).

*12/2016 – após vários substitutivos e trâmites
em Comissões, chegou-se a um texto final
(131 artigos). Aprovação do texto no Plenário
do Senado Federal (Senador FBC, de
Pernambuco, autor do substitutivo final que
restou aprovado).
*2/2017 – remessa do texto final aprovado no
Senado à Câmara dos Deputados (autuado
como PL 6814/2017).

*2/2017 – Mesa da CD distribuiu o PL a 5 Comissões
(Meio Ambiente; Desenvolvimento Econômico;
Trabalho, Administração e Serviço Público; Finanças
e Tributação; e, Constituição e Justiça).
Em razão da distribuição a mais de três Comissões
de mérito, foi identificada a necessidade de
criação de Comissão Especial para analisar a
matéria, conforme RICD.
*8/2017 – Presidente da Câmara determina criação
da Comissão Especial (34 membros + 34 suplentes,
a serem indicados pelas bancadas conforme o
RICD). Projeto sem pai.

ESCOPO
1) 1) Melhoria do ambiente
2) de negócios e infraestrutura
(Agenda Brasil 2015 – pauta positiva)
2) Tentativa de unificação da matéria em
diploma legislativo único, com a
incorporação na lei de pontos controversos já
consolidados na jurisprudência (sobretudo
orientações dos Tribunais de Contas).

APLICABILIDADE DA NOVA LEI
3) Art. 3º, III – menção expressa quanto à não aplicação
da Nova Lei às Estatais (essas regidas pela Lei Federal
13.303/2016).
4) Art. 125 – subsidiariedade da Nova Lei em relação à
disciplina das concessões / permissões de serviço público
(Lei Federal 8.987/95), das PPP´s (Lei Federal 11.079/04) e
das licitações para serviços de publicidade (Lei Federal
12.232/10).
5) Art. 129 – retirada da seção criminal da Lei Federal
8.666/93 e inserção de um novo Capítulo no Código Penal
(Dos crimes em licitações e contratos administrativos).

6) Art. 130 e 131 – revogação expressa e integral das Leis
Federais 8.666/93 e 10.520/02 e de todo Capítulo I da Lei
Federal 12.462/12 (Capítulo do RDC).
Revogação segmentada e possibilidade de aplicação da lei
nova mesmo antes da revogação total da 8.666/93
ESTRUTURA TEMPORAL
a) Nova Lei entra em vigor na data da publicação (art. 131).
b) Revogação imediata dos artigos 86 a 108 da Lei Federal 8.666/93 (art. 130, I).
Seções relativas às sanções, crimes e processo judicial (crimes previstos no CP /
sanções e processo na Nova Lei).
c) O restante da Lei Federal 8.666/93, a Lei Federal 10.520/02 e o Capítulo I da
Lei Federal 12.462/12 (RDC) serão revogados após decorridos 2 anos da
publicação da Nova Lei.
d) Durante os 2 primeiros anos de vigência da Nova Lei, Administração poderá
optar por licitar de acordo com a Nova Lei ou de acordo com as leis anteriores,
devendo a opção ser indicada expressamente no instrumento convocatório e
sendo vedada a aplicação combinada de leis.

7) Art. 131, §4º – Estados, DF e Municípios
poderão aplicar os regulamentos editados pela
União para execução desta Lei até edição de
ato próprio.
Utilização de decretos e regulamentos federais
por entes subnacionais. Já há, na prática,
chancela do TCU e de TCE’s diante de diversos
vácuos normativos nos entes subnacionais.
Ex.: IN 05/2017 (contratação de serviços sob o
regime de execução indireta – terceirização).

DESTAQUES DO PL 6814/17
Um bom resumo do pode ser visto em seu art. 5º (em nítida
interpretação autêntica) com a definição de vários institutos
relativos às contratações públicas (art. 6º da Lei Federal
8.666/93 com 20 incisos x art. 5º do PL 6814/17 com 53 incisos
e com várias alíneas trazendo definições).

Exemplos: contrato de eficiência, catálogo eletrônico de
padronização de compras (gerenciamento centralizado de preços e
padrões para compras), diálogo competitivo, contratação
integrada, semi-integrada, fornecimento e prestação de serviço
associado, projeto completo (antigo projeto básico), matriz de
riscos, etc...
A ideia, daqui por diante, é pincelar alguns desses pontos
de destaque presentes no PL 6814/2017...

1) DESAPEGO À FORMA – SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS
SUPRÍVEIS (DIRETRIZ DE SANEAMENTO OU CONVALIDAÇÃO DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS, VIDE ART. 55 DA LEI FEDERAL Nº 9.784/99)

Art. 10, III – o desatendimento de exigências meramente
formais que não comprometam a aferição da qualificação
do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua
proposta não importará seu afastamento da licitação ou a
invalidação do processo;
Art. 57, §1º – comissão com poderes para saneamento de
erros / falhas formais.
Art. 64 – saneamento de irregularidades supríveis ao fim do
julgamento / habilitação.
Lei 11.079/04 - Art. 12, IV – edital pode prever possibilidade
de saneamento de falhas formais em prazo fixado no
instrumento convocatório.

1) DESAPEGO À FORMA – SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS
SUPRÍVEIS (DIRETRIZ DE SANEAMENTO OU CONVALIDAÇÃO DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS, VIDE ART. 55 DA LEI FEDERAL Nº 9.784/99)

* Previsão pioneira da Lei de PPP's em sede legal em 2004
(aplicabilidade como norma geral?)
* Decretos da União já trazem previsão assemelhada (ex.:
art. 26, §3º do Decreto 5.450/05).
* STJ – MS 5418-DF - “O formalismo no procedimento
licitatório não significa que se possa desclassificar
propostas eivadas de simples omissões ou defeitos
irrelevantes” (Rel. Min. Demócrito Reinaldo – Julgamento
em 1.6.1998)

1) DESAPEGO À FORMA – SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS
SUPRÍVEIS (DIRETRIZ DE SANEAMENTO OU CONVALIDAÇÃO DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS, VIDE ART. 55 DA LEI FEDERAL Nº 9.784/99)

Ex.: CRF/FGTS inválido por 2 dias, gerando
inabilitação da concorrente com menor
preço em licitação para contratação de
obra de mais de 250 milhões.
Lote de obra do PAC / disputa entre três
grandes
grupos
de
empresas
(empreiteiras).

1) DESAPEGO À FORMA – SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS
SUPRÍVEIS (DIRETRIZ DE SANEAMENTO OU CONVALIDAÇÃO DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS, VIDE ART. 55 DA LEI FEDERAL Nº 9.784/99)

Prof.
Marcos
Nóbrega
(UFPE):
“O
mecanismo
estabelecido pela Lei de Licitações - LGL (lei 8666/93)
para a escolha da proposta mais vantajosa é falho,
ultrapassado e ineficiente. A licitação funciona como um
"detector de mentiras", ou melhor, como um mecanismo
de revelação de informação. Cabe ao Governo formatar
regras adequadas para tentar descobrir como e quanto
os licitantes estão omitindo de informação. Os
mecanismos implícitos no procedimento licitatório que
possibilitam essa "revelação" são os critérios de
habilitação
que,
infelizmente,
são
burocráticos,
dispendiosos e inúteis”.

2) PARECERES DA ADVOCACIA PÚBLICA

Lei 8.666/93 – Art. 38, Parágrafo único. As minutas de
editais de licitação, bem como as dos contratos,
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da
Administração.
PL 6814/17 – Art. 47 – Análise pela assessoria jurídica
sob o aspecto estritamente jurídico.
§1º Parecer de cunho negativo pode ser revisado
motivadamente
pela
chefia,
que
assume
responsabilidade exclusiva.

2) PARECERES DA ADVOCACIA PÚBLICA

§3º Impossível responsabilização do parecerista por
opinião
jurídica
(crime
de
hermenêutica
/
maniqueísmo hermenêutico), ressalvada hipótese de
dolo ou fraude (de apuração exclusiva pelo órgão
correicional da respectiva instituição jurídica).
Tribunais de Contas? Parecer com opinião
jurídica não é ato de gestão administrativa de
dinheiros, bens e valores públicos, a ensejar a
fiscalização de contas.
§4º Autoridade máxima do órgão pode dispensar
análise jurídica considerando baixo valor, baixa
complexidade da contratação, entrega imediata do
bem e nos casos de editais / instrumentos
padronizados já previamente aprovados.

3) AGENTE DE LICITAÇÃO

Art. 7º A licitação será conduzida por agente de
licitação.
O agente de licitação é a pessoa designada
pela autoridade competente, entre servidores ou
empregados públicos pertencentes aos 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 da licitação
(§1º)

3) AGENTE DE LICITAÇÃO

Agente de licitação pode ter equipe de apoio e
responde por seus atos, salvo quando induzido a
erro pela equipe (§2º)
Em licitações complexas o agente de licitação
poderá ser substituído por comissão de licitação
formada por no mínimo 3 (três) membros
(responsabilidade
solidária,
ressalvada
divergência individual expressa) (§3º)
As regras para comissão de licitação serão
definidas em regulamento (§4º).

3) AGENTE DE LICITAÇÃO

A Administração poderá contratar, por prazo
determinado, serviço de empresa ou de profissional
especializado para assessorar os responsáveis pela
condução da licitação (§5º).
Regras para contratação? Tem que licitar?
Inexigibilidade? Mesma tratativa da contratação de
advogados? Irregular contratação tem feição
criminal? Improbidade?
ADC 45 / RE 656558 / RE 610523 – julgamento dos
RE´s foi suspenso após voto do Relator Ministro Dias
Toffoli para que se aguarde a inclusão em pauta
da ADC 45.

3) AGENTE DE LICITAÇÃO

MINISTRO Dias Toffoli:
a) É constitucional a regra inserta no inciso II do artigo 25 da
Lei 8.666/93, [...] desde que i) preenchidos os requisitos nela
estabelecidos, ii) não haja norma impeditiva à contratação
nesses termos e iii) eles tenham natureza singular e sejam
prestados por profissionais ou empresas de notória
especialização, inclusive no que tange à execução de
serviços de consultoria, patrocínio ou defesa de causas
judiciais ou administrativas.
b) Para a configuração da improbidade administrativa, [...]
faz-se necessária a presença de dolo ou culpa,
caracterizados por ação ou omissão do agente, razão pela
qual, não havendo prova do elemento subjetivo, não se
configura o ato de improbidade administrativa, em qualquer
uma das modalidades [...].

3) AGENTE DE LICITAÇÃO

Posição do CFOAB
Súmula 04/2012/COP – Conselho Pleno do CFOAB
ADVOGADO.
CONTRATAÇÃO.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Atendidos
os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93
[natureza singular + notória especialização], é inexigível
procedimento licitatório para contratação de serviços
advocatícios pela Administração Pública, dada a
singularidade da atividade, a notória especialização e a
inviabilização objetiva de competição, sendo
inaplicável à espécie o disposto no art. 89 (in totum) do
referido diploma legal.” [art. 89 é revogado e vira o art.
337-E do CP].

3) AGENTE DE LICITAÇÃO

Posição do MPF (na ADC 45)
Inexigibilidade de licitação que autorize contratação direta pela
administração pública somente tem lugar quando o interesse
público for tão específico e peculiar que não possa ser atendido
de maneira adequada e suficiente pelos recursos e pessoal de
que ela disponha e, por esse motivo, demande contratar profissional
com notória especialização.
Caracterização de inexigibilidade de licitação para serviços
advocatícios depende de (i) ausência de quadro próprio de advogados
públicos ou inviabilidade de representação judicial por parte destes
(exceção ao art. 132 da Constituição); (ii) singularidade do interesse
público (caráter não ordinário e de absoluta excepcionalidade do
serviço advocatício) que demande contratar escritório ou profissional
com notória especialização; (iii) contratação por preço de mercado; e
(iv) motivação específica que justifique inexigibilidade da licitação em
procedimento administrativo formal.

4) O PREGÃO NA NOVA LEI

1) Revogação integral da Lei Federal 10.520/02 (Lei
Nacional do Pregão).
Art. 130. Revogam-se:
II – a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e os arts. 1º a 47 da Lei
nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2
(dois) anos da publicação oficial desta Lei.
Art. 131, §5º Aplica-se esta Lei às hipóteses previstas
na legislação que façam referência expressa à Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, e aos arts. 1º a 47 da Lei nº 12.462, de 4
de agosto de 2011.

4) O PREGÃO NA NOVA LEI

2) Definições relativas ao pregão
NOVA LEI – Art. 5º, XL – pregão:
modalidade de licitação para aquisição
de bens, serviços e obras comuns, cujo
critério de julgamento poderá ser o de
menor preço ou o de maior desconto;

4) O PREGÃO NA NOVA LEI

Pregão com critério de julgamento por MAIOR DESCONTO
Lei Federal 10.520/02 – Art. 4º, X - para julgamento e
classificação das propostas, será adotado o critério de
menor preço, observados os prazos máximos para
fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital;
Lei atual não traz expressamente a possibilidade do
chamado PREGÃO NEGATIVO (pregão com alteração de
sinal: positivo para negativo).
Doutrina e jurisprudência têm como pacífico o cabimento
de tal sorte de certame (critério).

4) O PREGÃO NA NOVA LEI

Na prática, o pregão negativo inverte a lógica
tradicional da modalidade: a busca é por lances
cada vez menores ao longo da sessão pública.
TCE-MG (Consulta 837.554, Rel. Cons. Antônio Carlos
Andrada, 25.05.11)
TCE-SC (Processo LCC 10/00695414 – Parecer do MPTC
2013)
Exemplos de objetos a ensejar pregão negativo:
gerenciamento de folha de pagamento, fornecimento
de vale-refeição, gerenciamento de passagens
aéreas

4) O PREGÃO NA NOVA LEI

“A Administração Pública padece porque não
incentiva a criatividade, a busca de soluções
que satisfaçam o interesse público. É preciso
fomentar a criatividade, tudo sempre com
amparo na ordem jurídica. O pregão negativo é
exemplo disto, de ousadia, de criatividade,
visando o melhor para a Administração Pública,
sem violentar qualquer princípio jurídico.” Joel
de Menezes Niebuhr

4) O PREGÃO NA NOVA LEI

O inciso X do artigo 4.º da Lei nº 10.520/02 prescreve que no
pregão o tipo de licitação é do de menor preço. Não admite
qualquer outro. Entretanto, menor preço e maior preço
guardam a mesma essência. Em tese, a disputa de menor
preço pode alcançar o valor zero. E se chegar a zero, pode
haver inversão, e os licitantes passarem a oferecer à
Administração pelo contrato. Daí, passa a maior lance ou
oferta. No entanto, a essência é a mesma, o melhor preço.
Apenas muda o sinal, positivo ou negativo, dependendo da
perspectiva. Não há diferença substancial. Então, é viável
defender o que se vem chamando de pregão negativo por
meio de interpretação sistêmica. (NIEBHUR, Joel de
Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 6. ed. Belo
Horizonte: Ed. Forum, 2011. P. 60)

4) O PREGÃO NA NOVA LEI

3) Aplicabilidade do pregão segundo a nova lei
Art. 26. A concorrência e o pregão seguem rito comum, adotando-se o
segundo sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e
qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais de mercado. (art. 1º, §1º da Lei atual)
§1º O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, de bens e
serviços especiais, de obras e serviços especiais de engenharia e de
obras, serviços e fornecimentos de grande vulto.
§2º No caso de obras e serviços comuns de engenharia, o pregão
somente poderá ser utilizado quando a contratação envolver valores
inferiores a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Súmula 257 do TCU - O uso do pregão nas contratações de serviços
comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002.

4) O PREGÃO NA NOVA LEI

4) RESPONSABILIDADE DO PREGOEIRO (definição recente
do TCU)
Previsão da nova lei: Art. 7º, §2º O agente de licitação
será auxiliado por equipe de apoio e responderá
individualmente pelos atos que praticar, salvo quando
induzido a erro pela atuação da equipe.
Compete ao pregoeiro = supervisão e chancela da
pesquisa de preços (“ainda que a pesquisa de preços
tenha sido efetuada por outrem, ao pregoeiro e à
autoridade superior que homologou o certame cabem
verificar se a coleta de preço seguiu critérios aceitáveis”
- Acórdão TCU 2.318/2017).

4) O PREGÃO NA NOVA LEI

Acórdão TCU 2.318/2017
É da competência do pregoeiro e da autoridade que
homologa o certame verificar se houve pesquisa
recente de preços junto ao mercado fornecedor do
bem licitado e se essa pesquisa orientou-se por critérios
aceitáveis. 2. A autoridade que homologa o processo
licitatório é solidariamente responsável pelos vícios
identificados no procedimento, exceto se forem vícios
ocultos, de difícil percepção. 3. O ato de homologação
consiste na fiscalização e no controle praticado pela
autoridade competente sobre o que foi realizado pelo
pregoeiro, com objetivo de aprovar os procedimentos
adotados.

4) O PREGÃO NA NOVA LEI

Tendência em julgamentos recentes do TCU:
”[…] é da competência da comissão permanente de
licitação, do pregoeiro e da autoridade superior verificar
se houve recente pesquisa de preço junto a fornecedores
do bem a ser licitado e se esta observou critérios
aceitáveis”. (Acórdão 4.828/2017 – 2ª Câmara - Rel. Min.
Ana Arraes).
” […] a jurisprudência do TCU aponta no sentido de que
‘a CPL, o pregoeiro e a autoridade superior devem
verificar: primeiro, se houve pesquisa recente de preço
junto a fornecedores do bem e se essa observou critérios
aceitáveis’. (Acórdão 4.464/2017 – 2ª Câmara Rel. Min.
Aroldo Cedraz).

5) PATAMARES DE VALORES PARA DEFINIÇÃO DE MODALIDADES E CONTRATAÇÃO DIRETA

Lei Federal 8.666/93
Obras e
serviços de
engenharia
Compras e
outros
serviços

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Até R$
150.000,00

Até R$
1.500.000,00

Acima de R$
1.500.000,00

Até R$
80.000,00

Até R$ 650.000,00

Acima de R$
650.000,00

Obras e serviços de engenharia
(24, I)
Outros serviços e compras (24, II)

Valor para dispensa
Até R$ 15.000,00
Até R$ 8.000,00

5) PATAMARES DE VALORES PARA DEFINIÇÃO DE MODALIDADES E CONTRATAÇÃO DIRETA

PL 6814/17
No caso de obras e serviços comuns de
engenharia – pregão somente até R$
150.000,00
Convite – em todos os casos, para valores
inferiores até R$ 150.000,00

5) PATAMARES DE VALORES PARA DEFINIÇÃO DE MODALIDADES E CONTRATAÇÃO DIRETA

Valor para dispensa*
Obras e serviços de engenharia (68, I)

Até R$ 60.000,00

Outros serviços e compras (68, II)

Até R$ 15.000,00

*A dispensa por valor só poderá ser efetivada na medida em
que a modalidade convite não possa ser empregada sem
prejuízo aos objetivos da contratação.
*Deve-se analisar tudo o que for gasto no exercício
financeiro pela respectiva unidade gestora para objetos da
mesma natureza (evitar fracionamento ilegal - §1º).
*O valor da dispensa do art. 68, II pode chegar a R$ 30.000,00
nas aquisições realizadas por meio de cartão de pagamento
(com divulgação eletrônica detalhada imediata - §3º).

5) PATAMARES DE VALORES PARA DEFINIÇÃO DE MODALIDADES E CONTRATAÇÃO DIRETA

ATUALIZAÇÃO DE VALORES?
Lei Federal 8.666/93 – Art. 120. Os valores
fixados por esta Lei PODERÃO ser anualmente
revistos pelo Poder Executivo Federal, que os
fará publicar no Diário Oficial da União,
observando como limite superior a variação
geral dos preços do mercado, no período.

5) PATAMARES DE VALORES PARA DEFINIÇÃO DE MODALIDADES E CONTRATAÇÃO DIRETA

PL 6814/17 – Art. 124. Os valores fixados por esta Lei
DEVERÃO ser anualmente revistos pelo Poder
Executivo federal.
Parágrafo único. A revisão dos valores prevista no
caput terá como limite superior a variação geral de
preços do mercado, apurada no exercício
financeiro anterior.
União não atualiza valores desde a Lei Federal
9.648/1998 (inflação + de 200%). Estados e
Municípios podem atualizar valores? TCE/MT disse
que sim em 2014 (consulta). Municípios legislaram.
MPMT ajuizou diversas ADI’s em face dessas leis.
TJMT manteve as leis em 2017 (placar de 12x9).

5) PATAMARES DE VALORES PARA DEFINIÇÃO DE MODALIDADES E CONTRATAÇÃO DIRETA

"O Brasil precisa fazer uma opção se quer ser um
país federado ou unitário. A Constituição de 1988
alargou o conceito de federalismo, consagrando
os municípios e Estados como entes federados.
Mas, na
prática, vivemos o centralismo, com a
União ditando normas” (Conselheiro
Valter
Albano).
“Já está na hora de o município parar de ser
tratado como um ente infantilizado e sem
maturidade republicana para aprovar leis
específicas” (Conselheiro Luiz Carlos Pereira).

5) PATAMARES DE VALORES PARA DEFINIÇÃO DE MODALIDADES E CONTRATAÇÃO DIRETA

O que mais seria possível de atualizar (em
termos de valores):
1) Valores de alçada para definição de
modalidades da atual Lei de Licitações (art. 23, I,
a, b, c / art. 23, I, a, b, c).
2) Valor de alçada para licitações exclusivas
para ME’s e EPP’s (até R$ 80.000,00, com valores
definidos em 2006).

5) PATAMARES DE VALORES PARA DEFINIÇÃO DE MODALIDADES E CONTRATAÇÃO DIRETA

3) Definição de obras, serviços e compras de
grande vulto (vide art. 6º, V da Lei Federal
8.666/93).
4) Valor de alçada para obrigatoriedade de
audiência pública (art. 39 da Lei Federal
8.666/93).
5) Valores para viabilidade do contrato verbal
com a Administração (pequenas compras de
pronto pagamento, vide art. 60, parágrafo único
da Lei Federal 8.666/93).

6) DENUNCIANTE DE MÁ-FÉ

PL 6814/17 – Art. 118, §2º O tribunal de contas
competente reputará denunciante de má-fé
aquele que alterar a verdade dos fatos ou
provocar a jurisdição com intuito exclusivamente
protelatório, a ele imputando multa de não mais
que 1% (um por cento) do orçamento estimado
para a contratação.
Provocação indevida e protelatória dos TC’s.
Equivalente judicial? Regra de direito material?

7) AMPLIAÇÃO DO USO DOS PMI’S

Art. 24. A Administração poderá solicitar à iniciativa
privada,
mediante
procedimento
aberto
de
manifestação de interesse, a propositura e a realização
de estudos, investigações, levantamentos e projetos,
na forma de regulamento.

Abertura para diálogo na fase pré-contratual
(planejamento), tendo-se a estipulação de que o
vencedor da futura licitação ressarcirá os dispêndios
correspondentes ao PMI (estudos, investigações,
levantamentos e projetos), conforme especificado no
edital.

7) AMPLIAÇÃO DO USO DOS PMI’S

Órgãos de Advocacia Pública ofertando aos gestores
a ideia do PMI como solução prévia de
planejamento para objetos mais complexos.
Similar à evolução do Decreto Federal 5.977/06 ao
Decreto Federal 8.428/15. Antes só para PPP´s e hoje
abrangendo estruturação de empreendimentos
objeto de concessão ou permissão de serviços
públicos,
de
parceria
público-privada,
de
arrendamento de bens públicos ou de concessão de
direito real de uso.
Com o PL 6814/17 tem-se um alargamento ainda
maior da possibilidade dos PMI’s.

8) DIÁLOGO COMPETITIVO
(DIÁLOGO CONCORRENCIAL – DIRETIVA EUROPEIA 2014/24)

Art. 5º, XLI – diálogo competitivo: modalidade de licitação em
que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes
previamente selecionados com o intuito de desenvolver uma
ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades,
devendo os licitantes apresentar proposta final após o
encerramento do diálogo;
Restrito a objetos complexos, seja sob o aspecto técnico, de
estrutura financeira ou jurídica do projeto. Finalizado o diálogo,
a Administração abre prazo para licitantes apresentarem
propostas.
É mais uma ideia de permeabilidade da fase interna da
licitação diante da incerteza acerca do próprio objeto da
contratação.

8) DIÁLOGO COMPETITIVO
(DIÁLOGO CONCORRENCIAL – DIRETIVA EUROPEIA 2014/24)

Abre-se a licitação ao mercado antes mesmo
da definição da minuta contratual e da
definição dos contornos finais do objeto,
fugindo-se da tradição de contratação por
adesão que marca o direito administrativo.

8) DIÁLOGO COMPETITIVO
(DIÁLOGO CONCORRENCIAL – DIRETIVA EUROPEIA 2014/24)

Prof. Thiago Marrara (USP): “Mais que romper com o dogma da
contratação por adesão, o diálogo concorrencial afasta por
definitivo a presunção de que o Estado é infalível, capaz de
avaliar os incontáveis segmentos de mercado em todos os
contextos, capaz de elaborar isoladamente as soluções de
que necessita dentro dos mais diferentes e complexos ramos
de atividade em que atua e, muitas vezes, sem os recursos
humanos necessários para tanto. A modalidade em questão,
em última instância, atribui à licitação muito mais que uma
mera função de seleção do agente econômico que será
contratado. Nela, a licitação assume uma função de
aprendizado, de desenvolvimento e de inovação. Pelo
diálogo, a licitação passa a gerar conhecimento, novos
produtos e serviços em benefício do Estado, da efetividade de
suas tarefas e do atendimento das necessidades coletivas.”

9) GARANTIAS E SEGUROS (CASOS DE PERFORMANCE BONDS)

Lei Federal 8.666/93 -art. 56.
Garantia da contratação (performance bond) –
quando e se exigida, pretende precaver a
Administração de riscos, prejuízos ou danos causados
pelo contratado na execução contratual, evitando a
frustração da avença pela falta de capacidade do
particular contratado e assegurando o cumprimento
da obrigação assumida.
Em regra de até 5% do valor do contrato.
Obra, serviço e fornecimentos de grande vulto = até
10%
Grande vulto = superior a R$ 37,5 milhões.

9) GARANTIAS E SEGUROS (CASOS DE PERFORMANCE BONDS)

PL 6814/17 – Art. 89
§3º Para obras, serviços e fornecimento, a garantia não
poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor inicial do
contrato, devendo o percentual ser justificado mediante
análise de custo-benefício que considere os fatores presentes
no contexto da contratação.
§4º Nas obras e nos serviços de engenharia de grande vulto,
exigir-se-á seguro-garantia com cláusula de retomada no
percentual de 30% (trinta por cento) do valor inicial do
contrato, hipótese em que o edital poderá prever a
obrigação de apresentação de seguros adicionais.

Grande vulto > 100 milhões (cláusula de matriz de risco é
obrigatória).

9) GARANTIAS E SEGUROS (CASOS DE PERFORMANCE BONDS)

Como funciona: caso a contratada (tomadora do
seguro) não performar de forma adequada, a
seguradora promoverá a conclusão e/ou reparos
necessários, quer contratando terceiro para tanto,
quer indenizando o Poder Público (segurado) para
que este contrate terceiro com esse objetivo.
Há mercado para isso no Brasil? “Esse é um ponto
de grande polêmica posto que não há mercado
securitário no Brasil apto a assumir todos esses riscos”
(Prof. Marcos Nóbrega – UFPE)

9) GARANTIAS E SEGUROS (CASOS DE PERFORMANCE BONDS)

Performance Bond nos EUA – Heard Act (1894) e
Miller Act (1934)
Vários casos de previsão de performance bond
de 100% (até em legislação estadual).
Organismos
internacionais
financiadores
também exigem.

10) ENCARGOS DO CONTRATADO, RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E SEGUROS

Art. 98. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato (vide art. 71 da Lei Federal n. 8.666/93).
§ 2º Para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas
pelo contratado, a Administração poderá prever a aquisição de
seguro-garantia ou efetuar depósito de valores em conta
vinculada.
§ 3º O edital poderá exigir seguro adicional abrangendo a
cobertura pelos débitos trabalhistas inadimplidos pelo contratado,
caso em que os trabalhadores serão beneficiários da apólice,
devendo tal cobertura ser obrigatória nos casos em que a
Administração seja tomadora de serviço para a execução indireta
de
atividades
materiais
acessórias,
instrumentais
ou
complementares aos assuntos que constituem a área de
competência do órgão ou da entidade.

11) MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
– O CASO DOS DISPUTE BOARDS

Previsão da arbitragem (meio alternativo de solução de
controvérsia) já consolidada no âmbito dos contratos
públicos.
Art. 23-A da Lei Federal n. 8.987/95 (possibilidade de
“mecanismos privados para resolução de disputas
decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a
arbitragem [...]”.
Art. 11, III da Lei Federal n. 11.079/04 (possível emprego
dos mecanismos privados de resolução de disputas,
inclusive a arbitragem […] para dirimir conflitos
decorrentes ou relacionados ao contrato”.

11) MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
– O CASO DOS DISPUTE BOARDS

Lei 13.129/15 (alterou a própria lei de arbitragem
prevendo o instituto para dirimir conflitos relativos a
direitos patrimoniais disponíveis da Administração Direta e
Indireta).
Lei 13.448/17 (previsão de arbitragem nos casos de
prorrogação e relicitação dos contratos de parceria
definidos nos termos da Lei 13.334/2016, nos setores
rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração
pública federal).
PL 6814/17
Art. 86, §3º O instrumento de contrato poderá prever meios alternativos
de solução de controvérsias, inclusive quanto ao equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, sendo permitidos, em especial, a arbitragem, a
mediação, a conciliação e o comitê de resolução de disputas.

11) MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
– O CASO DOS DISPUTE BOARDS

COMITÊ DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS – DISPUTE BOARDS
Os Dispute Boards são organismos independentes compostos por
um ou três membros, geralmente estabelecido mediante a
assinatura ou início da execução de um contrato de médio ou
longo prazo, para ajudar as partes a evitar ou superar quaisquer
divergências ou litígios que possam surgir durante a execução do
contrato (ICC – International Chamber of Commerce – Brasil).
Utilização em contratos complexos em escala mundial /
internacional.
No Brasil, além da previsão tímida no PL 6814/17, há a previsão
do PL 557/17 do Município de São Paulo.

11) MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
– O CASO DOS DISPUTE BOARDS

PL 557/17 – Autoriza a instalação de Juntas de Solução
de Conflitos ("Dispute Boards") em contratos de
construção celebrados pelo Município de São Paulo e
dá outras providências. Município (por seus órgãos e
entidades) poderá utilizar-se de Juntas de Solução de
Controvérsias para dirimir conflitos relativos a direitos
patrimoniais disponíveis em contratos de obras
públicas.

11) MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
– O CASO DOS DISPUTE BOARDS

Espécies de Dispute Boards (Composição das Juntas –
geralmente 2 engenheiros e 1 advogado)
DRB – Dispute Review Boards (Junta de Solução de
Conflitos por Revisão) – recomendações não vinculantes
às partes.
DAB – Dispute Adjucation Boards (Junta de Solução de
Conflitos por Adjudicação) – decisões contratualmente
vinculantes às partes.
CDB – Combined Dispute Boards (Junta Híbrida de
Conflitos) – tanto recomendações quanto decisões sobre
conflitos.

11) MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
– O CASO DOS DISPUTE BOARDS
ENUNCIADOS DA I JORNADA “PREVENÇÃO E SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE LITÍGIOS” - CJF
2016
49) Os Comitês de Resolução de Disputas (Dispute Boards) são método de solução
consensual de conflito, na forma prevista no §3º do art. 3º do Código de Processo Civil
Brasileiro.
76) As decisões proferidas por um Comitê de Resolução de Disputas (Dispute Board),
quando os contratantes tiverem acordado pela sua adoção obrigatória, vinculam as partes
ao seu cumprimento até que o Poder Judiciário ou o juízo arbitral competente emitam
nova decisão ou a confirmem, caso venham a ser provocados pela parte inconformada.
80) A utilização dos Comitês de Resolução de Disputas (Dispute Boards), com a inserção da
respectiva cláusula contratual, é recomendável para os contratos de construção ou de
obras de infraestrutura, como mecanismo voltado para a prevenção de litígios e redução
dos custos correlatos, permitindo a imediata resolução de conflitos surgidos no curso da
execução dos contratos.

11) MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
– O CASO DOS DISPUTE BOARDS

PL 557/2017/SP – a) previsão das três espécies de Dispute
Boards; b) integrantes com honorários orçados no projeto
(custo dividido entre público e privado); c) integrantes
submetidos às regras de impedimento, suspeição e
responsabilidades na forma do CPC; d) possibilidade de
acesso ao Judiciário e/ou arbitragem; e) possibilidade de
utilização das regras de alguma instituição especializada.

11) MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
– O CASO DOS DISPUTE BOARDS

Dados (entidades da área de Dispute Board):
ICC – 17% das arbitragens são nas áreas de construção e engenharia
(ICC Arbitration Bulletin).
The Dispute Board Federation – 99% de resolução de conflitos (Dr.
Cyril Chern – DBF).
99% das disputas resolvidas dentro de 90 dias e com custo médio de
2% do montante em disputa.
The Dispute Board Foundation – custos entre 0,05% a 0,25% do
projeto.
Dados de 2700 projetos (U$ 270 bi): 85-98% das recomendações /
decisões não avançam para disputa judicial/arbitral.

11) MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
– O CASO DOS DISPUTE BOARDS

Dispute Boards: is there a role for lawyers? Brennan Ong and
Paula Gerber (Monash University, Melbourne)
“Advogados que encampem a ideia dos Dispute Boards em
contratos públicos têm a chance de se tornar resolvedores de
conflito, e não meros instrumentos de guerra”.
E qual nosso papel enquanto advogados e agentes de
licitação?

Muito obrigado!
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