
NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133 de 1º de abril de 21 – Vetos 

Vetos e observações 

1- O Presidente da República vetou os § 2º e § 3º do art. 115 e Parágrafo único da art. 142 

que criava sistema de inibição de inadimplência dos contratos de obras públicas. Estes 

dispositivos dispunham que nas contratações de obras, a expedição da ordem de serviço 

para execução de cada etapa seria obrigatoriamente precedida de depósito em conta 

vinculada dos recursos financeiros necessários para custear as despesas correspondentes 

à etapa a ser executada. Esses valores vinculados ao contrato administrativo seriam 

absolutamente impenhoráveis. Esclarecendo, o empreiteiro iria ter a garantia financeira 

para recebimento de sua contraprestação. Atualmente, só há garantida da reserva 

orçamentária (Nota de empenho) que pode ser mitigada pela insuficiência financeira. 

 

2- Veto ao §2º do Art. 115 que dispõe “Nas contratações de obras, a expedição da ordem de 

serviço para a execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida de depósito em 

conta vinculada dos recursos financeiros necessários para custear as despesas 

correspondentes à etapa a ser executada”. 

Dispositivo amplamente discutido no Congresso, teve como referência a prática recorrente 

da Administração de exigir o cumprimento de cronograma físico das obras sem o 

correspondente cumprimento do financeiro. Em outras palavras, manda “tocar a obra” 

mesmo que sem recursos para honrar os pagamentos. 

Nas razões desse veto, aparece essa incrível afirmativa: “A existência de financeiro não 

deve ser exigência para a ordem de início do contrato, mas apenas a previsão 

orçamentária…”. 

Concluiu-se então que o novo sentido de Interesse Público recomenda a 

inadimplência por parte da Administração. Isso infelizmente contra a técnica e a 

Engenharia Nacional, com as construtoras, Consultoria e Projeto. 

 
3- Veto ao §4º do Art. 115 que dispõe “Nas contratações de obras e serviços de Engenharia, 

sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da Administração, a 

manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas antes da 

divulgação do edital”. Uma das principais razões para o atraso no desenvolvimento das 

obras reside exatamente na obtenção do licenciamento ambiental, seja essa atribuição do 

contratante ou do contratado. 

Porém agora, o novo sentido de Interesse Público explica que o atraso na execução das 

obras será um ônus a ser pago pela sociedade a seu favor. 

 

4- Veto do Inciso II artigo 24 Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da 

contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 

quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, 

nesse caso: 

I - o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo; 

II – vetado 

II – o orçamento será tornado público apenas e imediatamente após a fase de julgamento 

de propostas, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 

informações necessárias para a elaboração das propostas. 



 

Caráter Sigiloso: Será Inconstitucional essa prática? 

5 - Veto inciso II - d e inciso XII do parágrafo 1 do artigo 32 
Art. 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a Administração: 
I - vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: 
a) inovação tecnológica ou técnica; 
b) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de 
soluções disponíveis no mercado; e 
c) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela 
Administração; 
II - Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam 
satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: 
a) a solução técnica mais adequada; 
b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida; 
c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato; 
 
III - (VETADO). 
III – considere que os modos de disputa aberto e 
fechado não permitem apreciação adequada das variações entre 
propostas. 
 
§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições:  
 XII Vetado 
XII – órgão de controle externo poderá acompanhar e monitorar os diálogos competitivos, 
opinando, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias úteis, sobre a legalidade, a legitimidade e a 
economicidade da licitação, antes da celebração do contrato. 
 
6 - Veto parágrafo 2º inciso II Art 37 
Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por: 
I - verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da 
apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados; 
II - atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de 
acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de 
conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes 
técnicas e a relação dos produtos que serão entregues; 
III - atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida nos 
documentos comprobatórios de que trata o § 3º do art. 88 desta Lei e em registro cadastral 
unificado 
disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 
§ 1º A banca referida no inciso II do caput deste artigo terá no mínimo 3 (três) membros e 
poderá ser composta de: 
I - Servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da 
Administração Pública; 
II - Profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos 
quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por 
profissionais 
designados conforme o disposto no art. 7º desta Lei. 
 
§ 2º (VETADO). 

que dispõe “Na licitação para contratação dos serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual cujo valor estimado na contratação seja superior à 300 mil 



reais o julgamento será por melhor técnica ou técnica e preço, na proporção de 70% de 
valoração da proposta técnica”. 
Tal dispositivo, amplamente discutido no Congresso, objetivou claramente melhorar a 
qualidade da contratação de Projetos, apontado em todos os levantamentos feitos por 
Órgãos de Controle, como sendo uma das principais razões que geram problemas em obras   
 
7 - Veto parágrafo 6 e 7 do artigo 46 (antigo 45) 
 
Art. 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes 
regimes: 
I - empreitada por preço unitário; 
II - empreitada por preço global; 
III - empreitada integral; 
IV - contratação por tarefa; 
V - contratação integrada; 
VI - contratação semi-integrada; 
VII - fornecimento e prestação de serviço associado. 
 
vetos 
§ 7º Os regimes de contratações integrada e semi-integrada somente poderão ser aplicados 
nas licitações para a contratação de obras, serviços e fornecimentos cujos valores superem 
aquele previsto para os contratos de que trata a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 
 
§ 8º O limite de que trata o § 7º deste artigo não se aplicará à contratação integrada ou 
semi-integrada destinada a viabilizar projetos de ciência, tecnologia e inovação e de ensino 
técnico ou superior. 
 
8 - Veto Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de 
assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante 
análise jurídica da contratação. 
§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração 
deverá: 
I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de 
prioridade; 
II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, 
com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos 
pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica; 
 
III - (VETADO). 
III – dar especial atenção à conclusão, que deverá ser apartada da fundamentação, ter 
uniformidade com os seus entendimentos prévios, ser apresentada em tópicos, com orientações 
específicas para cada recomendação, a fim de permitir à autoridade consulente sua fácil 
compreensão e atendimento, e, se constatada ilegalidade, apresentar posicionamento 
conclusivo quanto à impossibilidade de continuidade da contratação nos termos analisados, com 
sugestão de medidas que possam ser adotadas para adequá-la à legislação aplicável. 
§ 2º (VETADO). 
 § 2º O parecer jurídico que desaprovar a continuidade da contratação, no todo ou em parte, 
poderá ser motivadamente rejeitado pela autoridade máxima do órgão ou entidade, hipótese 
em que esta passará a responder pessoal e exclusivamente pelas irregularidades que, em razão 
desse fato, lhe forem eventualmente imputadas. 



 
§ 3º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade 
determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no art. 54. 
Vetado 
§ 6º O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com 
dolo ou fraude na elaboração do parecer jurídico de que trata este artigo. 
 
9 - vetado parágrafo 1 Art. 54.  
A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção 
do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP). 
Alterado e vetado 
Art. 53. A publicidade do edital de licitação serárealizada mediante divulgação e manutenção do 
inteiro teor do edital e de seus anexos à disposição do público em sítio eletrônico oficial, 
facultada a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. 
§ 1º (VETADO). 
§ 1º São obrigatórias a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos à 
disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e é facultativa a 
divulgação adicional em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade 
responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles. 
 
 
Solicitado alteração com veto do Presidente pela CBIC e entidades (CONFEA, SINDICATOS DE 
C.CIVIL, ASSOCIAÇÕES NACIONAIS), NÃO ATENDIDO 
 
Art. 56. O modo de disputa poderá ser isolada ou conjuntamente: 
I - aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances 
públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes; 
II - fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas 
para sua divulgação. 
 
§ 1º A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios 
de julgamento de menor preço ou de maior desconto. 
 
 CBIC 
Caso a norma do § 1º do art. 55  (NA REDAÇÃO ATUAL É ART 56), do Projeto de Lei 4.253/2020 
prevaleça na futura lei, estará eliminada a utilização do modo fechado para a esmagadora 
maioria das licitações. Isso porque a quase totalidade das licitações processadas historicamente 
no Brasil adotam o critério do menor preço (os critérios de técnica têm sido excepcionais). Ao 
criar a limitação absoluta, o dispositivo impedirá a aplicação isolada do modo fechado, mesmo 
quando se demonstre que esta é a melhor opção para licitar determinado objeto. Isto é: a futura 
norma impedirá que as Administrações possam utilizar isoladamente o modo fechado, ainda 
que demonstrem que o modo aberto é inadequado para certo objeto ou para dada licitação; ou 
ainda que demonstrem que o modo fechado, isoladamente aplicado, é a solução que melhor 
atende o interesse administrativo. O conteúdo da proposta da norma do § 1º do art. 55 encerra 
uma solução altamente criticável, pois fecha a porta para que as melhores soluções sejam 
adotadas nos casos concretos. Melhor seria ter admitido o modo aberto, mas não o imposto 
compulsoriamente. 
 
Porém agora, o novo sentido de Interesse Público aponta no sentido inverso, qual seja, Projetos 
devem ser contratados pelo menor preço, em detrimento da sua qualidade e valor técnico. 



O dispositivo do § 1º do art. 55 (ATUAL ART 56), conflitará com o contido no 
dispositivo do 29 do PL, criando uma 
antinomia no conteúdo da futura lei. 
Além do referido acima, o dispositivo do § 1º do art. 55 do Projeto de Lei 4.253/2020 está em 
dissonância com o disposto na proposta de norma contida no artigo 29. Esta norma dispõe que:  
 
”Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 
17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e 
qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais de mercado. 
Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados 
de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os 
serviços de engenharia de que trata a alínea a do inciso XXI do caput do art. 6 desta Lei”. 
 
Como citado no início, pode estar aberto o calote público, com os vetos do Art. 115 
 Art 115 atual 
Art. 114. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 
VETADOS 
§ 1º É proibido à Administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, ou 
de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de 
novo titular no órgão ou entidade contratante. 
§ 2º Nas contratações de obras, a expedição da ordem de serviço para execução de cada etapa 
será obrigatoriamente precedida de depósito em conta vinculada dos recursos financeiros 
necessários para custear as despesas correspondentes à etapa a ser executada. 
§ 3º São absolutamente impenhoráveis os valores depositados na conta vinculada a que se 
refere o § 2º deste artigo. 
 
§ 4º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo 
licenciamento ambiental for da Administração, a manifestação prévia ou licença prévia, 
quando cabíveis, deverão ser obtidas antes da divulgação do edital.  
 
Veto ao parágrafo único Art. 142  
Art. 142. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta 
vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador. 
Parágrafo único. (VETADO). 
 
Parágrafo único.  
Nas contratações de obras, observar-se-á o disposto no § 2º do art. 114, desta lei -   atual ART 
115 e parágrafo 2 foi vetado desta Lei. 
 
 

06/abr/21 
J. Elias 


