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APRESENTAÇÃO DOS PROFESSOR 

Olá pessoal, tudo bem? 

Eu sou o Professor Bruno Betti e hoje vamos conversar um pouco 
sobre temas quentes que estão em discussão na AGE-MG. 

Faremos breves comentários de alguns temas rápidos. 

Estas questões serão aprofundadas no Projeto de Mentorias que 
lançaremos especificamente para este concurso. 

Antes, gostaria de apresentar meu currículo e deixar minhas redes 
sociais para contato: 

Bruno Betti Costa, Procurador do Estado de São Paulo. Mestrando 
em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas - FGV SP. 
Professor de Direito Administrativo. Autor de obras jurídicas. 

Palestrante. 

@brunobetticosta 

Espero que vocês gostem! 
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TEMA 01 – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (SANÇÕES) 

As sanções aplicáveis no caso de improbidade administrativa estão previstas no art. 12, I a 
III, da LIA. 

Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das 
sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação 
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que 
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PREJUÍZO AO ERÁRIO VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS 

Perda dos bens ou valores 

acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio 

Perda dos bens ou valores 

acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio, se concorrer esta 

circunstância 

* 

Perda da função pública Perda da função pública * 

Suspensão dos direitos políticos 

até 14 anos 

Suspensão dos direitos 

políticos até 12 anos 
* 

Pagamento de multa civil 

equivalente ao valor do acréscimo 

patrimonial 

Pagamento de multa civil 

equivalente ao valor do dano 

Pagamento de multa civil de 

até 24 vezes o valor da 

remuneração percebida pelo 

agente 

Proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber 

benefícios, pelo prazo não 

superior a 14 anos 

Proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber 

benefícios, pelo prazo não 

superior a 12 anos. 

Proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber 

benefícios, pelo prazo não 

superior a 4 anos 
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COMENTÁRIOS IMPORTANTES 

1. As sanções previstas no art. 12 possuem caráter extrapenal. 

2. A sanção de perda da função atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza 
que o agente público ou político detinha com o Poder Público na época do cometimento da 
infração, podendo o magistrado, na hipótese de enriquecimento ilícito, e em caráter 
excepcional, estender aos demais vínculos, considerando-se as circunstâncias do caso e a 
gravidade da infração. (art. 12, § 1º) 

Trata-se de uma superação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tem 
entendimento, anterior à alteração da Lei n.º 8.429/92, que o agente público perde a função 
pública que estiver ocupando no momento do trânsito em julgado, ainda que seja diferente 
daquela que ocupava no momento da prática do ato de improbidade.1  

3. Ponto relevante também se refere à possibilidade de aplicação da sanção de cassação 
de aposentadoria. Em outras palavras, o que se quer saber é se a expressão “perda de cargo” 
abarcaria a sanção de cassação de aposentadoria. Nesse sentido, há posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1.321.655, segundo o qual é viável a conversão da perda 
de cargo em cassação de aposentadoria no âmbito da improbidade administrativa.  

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça2, em entendimento anterior ao firmado do 
STF, assentou que o magistrado não tem competência para aplicar a sanção de cassação de 
aposentadoria a servidor condenado judicialmente por improbidade administrativa. Para o 
colegiado, apenas a autoridade administrativa possui poderes para decidir sobre a cassação. 

4. A multa pode ser aumentada até o dobro, se o juiz considerar que, em virtude da 
situação econômica do réu, o valor calculado é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de 
improbidade (art. 12, § 2º). 

5. Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos 
econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades (art. 12, 
§ 3º). 

                                                      

 

1 STJ. STJ. 2ª Turma. RMS 32.378/SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 05/05/2015. 

2 STJ. 1ªSeção. EREsp nº 1496347. Rel. Min. Herman Benjamin. 24/02/2021 
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6. Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a pena de 
proibição de contratação com o Poder Público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato 
de improbidade, devendo- se sempre observar os impactos econômicos e sociais das sanções, 
de forma a preservar a função social da pessoa jurídica (art. 12, § 4º). 

7. Em se tratando de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela Lei, a sanção 
se limitará à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores 
obtidos, quando for o caso (art. 12, § 5º). 

8. Ocorrendo lesão ao patrimônio público, a reparação do dano deve deduzir o 
ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, cível e administrativa tendo por objeto os 
mesmos fatos (art. 12, § 6º). 

9. As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta Lei e na Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. (art. 12, § 7º) 

10. A sanção de proibição de contratação com o Poder Público deverá constar no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS de que trata a Lei nº 12.846, de 1º 
de agosto de 2013, observando-se as limitações territoriais contidas em decisão judicial (art. 12, 
§ 8º). 

11. As sanções de improbidade só podem ser executadas com o trânsito em julgado da 
sentença condenatória, nos termos do art. 12, § 9º. Trata-se de nítida alteração se comparada à 
redação anterior da Lei 8.429/92, segundo a qual apenas a perda da função e a suspensão dos 
direitos políticos se efetivariam com trânsito em julgado da decisão. 

ATENÇÃO! 

Com a Lei n.º 14.230/2021, TODAS as sanções de improbidade só podem ser executadas 
com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

12. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, 
computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em 
julgado da sentença condenatória (art. 12, § 10) 

13. Observe-se que o juiz não precisa aplicar todas as penalidades. Ele irá analisar o caso 
concreto para aplicar as penalidades. Ademais, o caput do art. 12 da LIA estabelece que as 
penas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. 

14. A LIA aumenta as sanções previstas no art. 37, § 4º da CF/88. Contudo não há 
qualquer inconstitucionalidade na previsão legal, do que se conclui que a atual Constituição 
Federal apenas estabeleceu uma relação mínima. 
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15. Em relação à gravidade das sanções, certamente, as previstas para os casos de 
enriquecimento ilícito (art.9º) são mais severas que as previstas para os casos de prejuízo ao 
erário (art. 10), que consequentemente são mais severas que as previstas para os casos de 
violação de princípios (art. 11).  

16. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público 
do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se 
fizer necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. 

O afastamento será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante 
decisão motivada. (art. 20, §§ 1º e 2º). 

17. O STJ tem mitigado o Princípio da Congruência (juiz atrelado ao pedido), ou seja, o 
juiz poderá aplicar sanção distinta daquela pedida na ação. Todavia, a Lei 14.230/21 trouxe o art. 
17, §10-F, segundo o qual será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade 
administrativa que o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Assim, há 
superação do entendimento do STJ.3 

Não é possível a fixação das penas aquém do mínimo legal, de acordo com o STJ.4 

18. Uma só conduta pode ofender simultaneamente os artigos 9º, 10 e 11 da LIA. Quando 
isso acontecer, deverá o aplicador da sanção utilizar do princípio da subsunção, de modo que a 
conduta e a sanção mais graves absorvam as de menor gravidade.5 

19. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de 
Declaração de Imposto de Renda e Proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada 
à Secretaria da Receita Federal, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente (art. 
13, caput). 

20. A declaração de bens será atualizada anualmente e na data em que o agente público 
deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função (art. 13, § 1º). 

                                                      

 

3 STJ, REsp nº 324.282, 1ª turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. 

4 STJ. REsp 1582014/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2016, 
DJe 15/04/2016 

5 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25ª ed São Paulo: Atlas, 2012. p.730. 
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21. Será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o 
agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou 
que a prestar falsa (art. 13, § 2º). 

22. A apuração e a sanção de atos de improbidade administrativa podem ser efetuadas 
pela via administrativa, não se exigindo a via judicial, em razão da independência das instâncias 
civil, penal e administrativa.6 

23. Outro ponto relevante é o referente ao ressarcimento ao erário. De acordo com o STJ, 
não configura bis in idem a coexistência de título executivo extrajudicial (acórdão do TCU) e 
sentença condenatória em ação civil pública de improbidade administrativa que determinam o 
ressarcimento ao erário e se referem ao mesmo fato, desde que seja observada a dedução do 
valor da obrigação que primeiramente foi executada no momento da execução do título 
remanescente.7  

24. De acordo com o STJ8, são cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não 
patrimonial no cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa. 
Exemplos dessas medidas é a apreensão da carteira de habilitação e/ou do passaporte de um 
devedor. 

25. O STF, no julgamento da ADI n.º 6.678, por decisão monocrática do Ministro Gilmar 
Mendes, entendeu que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de 
improbidade culposos que causem dano ao erário, bem como suspendeu a vigência da 
expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei n.º 
8.429/1992. 

Dessa forma, o STF entende que não há que se falar em suspensão dos direitos políticos 
por atos culposos de improbidade, nem nos atos que causem violação a princípios. 

No que tange aos atos culposos de dano ao erário, com a nova redação da Lei n.º 
8.429/92, dada pela Lei n.º 14.230/2021, de fato não há mais falar-se em improbidade 
administrativa, uma vez que se exige a figura do dolo para configurar ato de improbidade. 

                                                      

 

6 STJ, MS 15.054-DF, STJ – Inf. 474, 23/05/2011. 

7 STJ. 1ª Turma. REsp 1.413.674-SE, julgado em 17/5/2016. 

8 STJ. REsp 1.929.230-MT. 
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Com a nova redação dada pela Lei 14.230/21 ao artigo 12, aa inviabilidade de se 
condenar à suspensão dos direitos políticos nos casos de atos que configuram violação a 
princípios também perde o sentido, haja vista a ausência dessa sanção nesse tipo de 
improbidade. 

Não há que se falar em suspensão dos direitos políticos nos atos de improbidade que 
violem princípios. 
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TEMA 02 – LEI Nº 14.133/21 – LICITAÇÕES (MODALIDADES) 

A Lei nº 14.133/21, em seu art. 28, prevê 5 modalidades de licitação: 

I. pregão; 
II. concorrência; 
III. concurso; 
IV. leilão; 
V. diálogo competitivo. 

Com o advento da Lei nº 14.133/21, a escolha por uma modalidade de licitação ocorrerá 
pela natureza do objeto a ser licitado. Nesse sentido, o valor estimado de uma licitação deixa de 
ser critério para definir qual a modalidade a ser adotada. 

Ademais, é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a combinação 
entre as existentes. 

1. PREGÃO 

De acordo com o art. 6º, XLI, o pregão consiste na 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. Ademais, de acordo com o art. 29, será adotado 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.  

Conforme será visto ao longo desse item, o pregão também poderá ser utilizado para a 
aquisição de serviços comuns de engenharia. 

Atente-se ao fato de o pregão ser obrigatoriamente a modalidade utilizada para a 
aquisição de bens e serviços comuns. 

A Lei nº 14.133/21 pacificou a discussão acerca do cabimento do pregão para serviços de 
engenharia. O entendimento que prevalecia na doutrina, incoporado pela nova legislação, é de 
que o pregão pode ser utilizado para a contratação de serviços de engenharia, desde que 
possam ser qualificados como comuns. Inclusive, esse é o entendimento também do Tribunal de 
Contas da União, consolidado na súmula 257: “O uso do pregão nas contratações de serviços 
comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002” (súmula válida, ainda que 
editada com base na legislação anterior). 
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Nesse sentido está o art. 29, parágrafo único, que afirma que 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 comuns de engenharia. 

Atente-se também que, de acordo com o TCU, o desenvolvimento e a manutenção 
de softwares enquadram-se na categoria de objetos comuns prevista na Lei nº 10.520/2002 
sempre que possam ter seus padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no 
edital por meio de especificações usuais no mercado, devendo, nessa situação, ser licitados 
mediante pregão9. 

Embora o entendimento do TCU tenha sido tomado com base na legislação anterior, o 
entendimento prevalece hígido em face da nova legislação. 

Por outro lado, não é possível utilizar o pregão para realização de obras. Assim também é 
o entendimento do TCU que firmou o seguinte enunciado: “É irregular o uso da modalidade 
pregão para licitação de obra, sendo permitido nas contratações de serviços comuns de 
engenharia”10. 

Por fim, o pregão também será cabível para a formação do Sistema de Registro de 
Preços, nos termos do art. 6º, XLV. 

2 CONCORRÊNCIA 

De acordo com o art. 6º, XXXVIII, a concorrência consiste na modalidade de licitação para 
contratação de  

1) bens e serviços especiais;   
2) de obras; e  
3) de serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá 

ser: 

a) menor preço;  
b) melhor técnica ou conteúdo artístico;  
c) técnica e preço;  

                                                      

 

9 TCU. Acórdão 1667/2017-Plenário. 02/08/2017. 
10 TCU. Acórdão 980/2018-Plenário. 



 

 

 

 

 

 

 

 1
1 

1
8 

d) maior retorno econômico;  
e) maior desconto; 

Assim, é possível concluir que para a licitação de serviços comuns de engenharia, a 
Administração poderá adotar tanto a modalidade pregão, quanto a modalidade concorrência, 
de modo que será adotado 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.   

Também é possível concluir que não poderá ser usado o tipo maior lance na concorrência, 
haja vista ser próprio para a modalidade leilão. A concorrência também será cabível para a 
formação do Sistema de Registro de Preços, nos termos do art. 6º, XLV. 

3. CONCURSO 

De acordo com o art. 6º, XXXIX, o concurso consiste na 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. 

Conforme dispõe o art. 30, o concurso observará as regras e condições previstas em 
edital, que indicará: 

I. a qualificação exigida dos participantes;  
II. as diretrizes e formas de apresentação do trabalho;  
III. as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor.  

Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à 
Administração Pública todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua 
execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. 

4. LEILÃO 

De acordo com o art. 6º, XL, o leilão consiste na modalidade de licitação para alienação 
de  

1) bens imóveis;  
2) bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos. 

Embora o conceito legal acima tenha trazido o leilão como modalidade adequada para 
alienação de bens móveis inservíveis, é possível afirmar que todos os bens móveis da 
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Administração devem ser alienados por leilão, independentemente do valor. Essa afirmação se 
depreende da disposição do art. 76, II da Lei nº 14.133/21. 

O critério de julgamento a ser adotado no leilão será o maior lance. Assim, o objeto será 
adjudicado a quem oferecer o maio lance para a aquisição dos bens pontuados acima. 

O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade 
competente da Administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos 
operacionais, de modo que, se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, 
a Administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade 
pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem 
cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a 
referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados. 

O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser 
homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o 
pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital. 

5. DIÁLOGO COMPETITIVO 

De acordo com o art. 6º, XLII, o diálogo competitivo consiste na 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. 

Trata-se, portanto, de uma modalidade de licitação nova, criada pela nova legislação. 

De acordo com o conceito trazido pela legislação, o diálogo competitivo será cabível 
quando o objeto a ser licitado consistir em uma necessidade para a Administração Pública, 
porém ela não sabe como proceder para obter a solução que visa ao atendimento das suas 
necessidades. 

O diálogo competitivo foi originalmente previsto no artigo 29 da Diretiva 2004/18/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004.  

Nos termos do art. 32 da Lei nº 14.133/21, o diálogo competitivo ficará restrito a 
contratações em que a Administração:  

I. vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições:  

a) inovação tecnológica ou técnica;  
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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;   

Nessa modalidade, serão observadas as seguintes disposições:  

I. a Administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico 
oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 
25 (vinte e cinco) dias úteis para manifestação de interesse de participação na 
licitação;  

II. os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em 
edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos 
objetivos estabelecidos;  

III. será vedada a divulgação de informações de modo discriminatório que possa 
implicar vantagem para algum licitante;  

IV. a Administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as 
informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento;  

V. a fase de diálogo poderá ser mantida até que a Administração, em decisão 
fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas 
necessidades;  

VI. as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas 
mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo;  

VII. o edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase 
poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas;  

VIII. a Administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do 
processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase 
competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução que 
atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para seleção 
da proposta mais vantajosa e abrir prazo, não inferior a 60 (sessenta) dias úteis, para 
todos os licitantes pré-selecionados apresentarem suas propostas, que deverão 
conter os elementos necessários para a realização do projeto;  
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IX. a Administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas 
apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a 
concorrência entre as propostas; 

X. a Administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados 
no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como 
resultado;  

XI. o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de 
pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos 
quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para 
assessoramento técnico da comissão;  

Perceba-se que o diálogo competitivo será conduzido por uma comissão de contratação e 
não apenas por um agente de contratação. Trata-se, assim, uma exceção à regra de condução 
da licitação. Conforme dispõe o art. 8º, a licitação será conduzida por agente de contratação, 
como regra. Contudo, no âmbito do dialogo competitivo, em razão de sua especificidade, a 
licitação será conduzida por uma comissão. 

Ademais, atente-se que os profissionais contratados para o assessoramento técnico da 
comissão assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam 
configurar conflito de interesses. 

Diante das disposições acima, pode-se perceber que a modalidade em questão será 
dividida em duas etapas: 1) os diálogos com os licitantes; e 2) a competição entre os licitantes. 

Atenção! O diálogo competitivo poderá ser modalidade de licitação a ser usada para 
contratação das Concessionárias de serviço público, conforme dispõe o artigo 2º, II e 
III da Lei nº 8.987/95 e o art. 10 da Lei nº 11.079/04. 
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TEMA 03 – LEI Nº 14.133/21 – CONTRATOS (CONVOCAÇÃO 

DO LICITANTE VENCEDOR) 

Nos termos do art. 90 da Lei nº 14.133/21, a Administração convocará regularmente o 
licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei. 

Assim, diferente do regramento anterior, o qual previa o prazo de 60 (sessenta dias) da 
entrega das propostas para que houvesse a convocação para a contratação, a Lei nº 14.133/21 
estabelece que cabe ao edital da licitação disciplinar o prazo para a convocação. 

O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante 
solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 
apresentado seja aceito pela Administração.  

Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou 
não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato 
nas condições propostas pelo licitante vencedor.  

 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a 
contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.  

Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, a Administração, observados 
o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:  

I. convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, 
com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do 
adjudicatário;  

II. adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 
remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de 
melhor condição.  

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente 
estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 
licitante. Contudo, isso não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados.  
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Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a 
contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de 
rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos acima. 
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TEMA 04 – ARTIGOS RELEVANTES DA LEI GERAL DE 

PROTEÇÃO DE DADOS 

O tratamento de dados pessoais no âmbito da Administração Pública deverá ser realizado 

para o atendimento de sua finalidade pública, desde que cumpridas duas exigências (art. 23 da 

LGPD):  

a) informar as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento 
de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a 
finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em 
veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos; e  

 

b) indicar um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais. 

 

Possibilidade do compartilhamento interno de dados, ou seja, no âmbito da própria 

Administração Pública, com o objetivo de viabilizar a execução de políticas públicas, a prestação 

de serviços públicos, a descentralização da atividade pública e a disseminação e ao acesso das 

informações pelo público em geral (art. 25 da LGPD) 

Em relação ao compartilhamento externo de dados, é vedado ao Poder Público transferir 

a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto 

(art. 26, § 1.º, da LGPD):  

a) em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a 
transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto 
na LAI;  

b) nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente;  

c) quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, 
convênios ou instrumentos congêneres; ou  
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d) na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de 
fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular 
dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades. 

A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito 

público a pessoa de direito privado será informada à autoridade nacional e dependerá de 

consentimento do titular, exceto (art. 27 da LGPD):  

a) nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas na própria LGPD;  

b) nos casos de uso compartilhado de dados, garantida a publicidade; ou  

c) nas exceções constantes do § 1.º do art. 26 da LGPD 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso bate papo. 

 

Quaisquer dúvidas, fico à disposição de vocês nas redes sociais. 

 

Grande abraço, 

@brunobetticosta 
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