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Importantes mudanças que envolvem os Agentes 
Condutores dos certames Modalidades de Licitação
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Lei 8.666/1993 (como“era”) Nova Lei de Licitações (como “ficou”)

ü concorrência;

ü tomada de preços;

ü convite;

ü concurso;

ü leilão.

ü Lei 10.520/2002: pregão.

ü Lei 12.462/2011 (arts. 1º ao 47-A): RDC.

ü pregão;

ü concorrência;

ü concurso;

ü leilão;

ü diálogo compe��vo.



Definição Art. 6º da Lei 14.133/21

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação 
de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e 
especiais de engenharia (...)

Vide Critérios de julgamento em que aplicar-se-á a Concorrência.
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Definição Art. 6º da Lei 14.133/21

XXXIX - concurso: modalidade de licitação para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de 
julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e 
para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;

XL - leilão: modalidade de licitação para alienação de bens 
imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos 
a quem oferecer o maior lance;
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Definição Art. 6º da Lei 14.133/21

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; 
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Definição Art. 6º da Lei 14.133/21

XLII - diálogo competitivo: modalidade de licitação para 

contratação de obras, serviços e compras em que a 

Administração Pública realiza diálogos com licitantes 

previamente selecionados mediante critérios objetivos, 

com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas 

capazes de atender às suas necessidades, devendo os 

licitantes apresentar proposta final após o encerramento 

dos diálogos;
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Definição

Caso de uma necessidade complexa, na qual não é possível 

delimitar objetivamente o próprio objeto a ser contratado, 

a Administração inicia um diálogo com a iniciativa privada 

na busca de soluções técnicas aptas a solucionar sua 

necessidade, e poderá, então, escolher a que se mostrar 

mais vantajosa - e, a partir daí, iniciar, efetivamente, uma 

competição entre os interessados em fornecer a solução.
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Diálogo Competitivo



Definição Art. 6º da Lei 14.133/21

Agente de contratação:    Concorrência 

Comissão de Contratação :   Bens e serviços especiais

Comissão de Contratação:   Diálogo competitivo

Agente de Contratação e Banca:  Licitação que envolva       nota 
técnica da melhor

Artigo 37, II Lei 14.133   técnica e técnica e preço

Leilão:      Leiloeiro oficial ou servidor designado

Pregoeiro:      Pregão
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Definição Art. 6º da Lei 14.133/21

LX - agente de contratação: pessoa designada pela autoridade 

competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos 

dos 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 do certame até a homologação.
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Definição Art. 6º da Lei 14.133/21

L - comissão de contratação: conjunto de agentes públicos 

indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, 

com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos 

às licitações e aos procedimentos auxiliares;
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Definição Art. 7º da Lei nº 14.133/21

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a 

quem as normas de organização administrativa indicarem, promover 

gestão por competências e designar agentes públicos para o 

desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que 

preencham os seguintes requisitos:

(...)

§ 1º A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o 

princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo 

agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis 

a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de 

ocorrência de fraudes na respectiva contratação.
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Definição Art. 8º Lei nº 14.133/21

Art. 8º A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa 

designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou 

empregados públicos dos 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 do certame até a homo-

logação.
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Definição Art. 8º da Lei nº 14.133/21

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e 

responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando 

induzido a erro pela atuação da equipe.

www. B.org.brRG



Definição Art. 8º da Lei nº 14.133/21

§ 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que 

observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, o agente 

de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação 

formada por, no mínimo, 3 (três) membros, que responderão 

solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado 

o membro que expressar posição individual divergente fundamentada 

e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a 

Como ocorre a atuação da CPL ou CEL na Lei nº 8.666/93
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decisão.



Definição Art. 6º da Lei 14.133/21

Bens e serviços especiais são aqueles que, por sua alta heterogeneidade 

ou complexidade, não podem ser descritos objetivamente no instrumento 

convocatório por meio de especificações usuais de mercado (art. 6º, XIV).
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Definição Art. 8º da Lei nº 14.133/21

§ 5º Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução 

do certame será designado pregoeiro.
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Definição Art. 71 da Lei nº 14.133/21

Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, 

que poderá:

(...)

III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

(...)

§ 1º Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com 

vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles 

dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha 

dado causa.

Responsabilização
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Definição Art. 10 da Lei nº 14.133/21

Art. 10. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem 

participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de 

que trata esta Lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora 

ou judicial em razão de ato praticado com estrita observância de orientação 

constante em parecer jurídico elaborado na forma do § 1º do art. 53 desta Lei, 

a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação 

judicial ou extrajudicial.

Responsabilização e Defesa nas esferas administrativas
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