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Palavra do Embaixador da Rede Governança Brasil
Caros,

Como apontou o Acórdão TCU n. 2.622/2015 –
Plenário, de minha relatoria, “a necessidade de se aperfeiçoar continuamente os sistemas de governança e
gestão das aquisições no setor público decorre de sua
forte relação com a geração de resultados para a sociedade”. No citado julgado, a Corte de Contas prenunciava
“a Inexorável chegada da governança das contratações”,
que inspira o título deste ebook, cujo lançamento com
muita alegria, especialmente por vivenciarmos tempos
nos quais os gestores federais, estaduais, distritais e
municipais veem-se diante do grandioso desafio de colocar em prática os regramentos da Lei n. 14.133/2021,
a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Agradeço, de forma especial, aos membros e aos
coordenadores do Comitê de Governança das Contratações que, como uma de suas primeiras ações,
propuseram-se a elaborar a presente obra com o intuito de sensibilizar e instruir os agentes públicos
sobre a importância do tema, buscando incutir a compreensão de que as estruturas e os instrumentos
de governança são essenciais para gerar o alinhamento dos processos licitatórios e dos respectivos contratos com as diretrizes estratégicas da organização, proporcionando, por consequência, o alcance das
metas estabelecidas e dos resultados esperados pela sociedade.

O ebook é uma ferramenta útil na mão de gestores que desejam conhecer mais a respeito da governança das contratações, contextualizando-os historicamente quanto à chegada definitiva de um modelo
gerencial que foca na entrega de políticas públicas ao cidadão, fazendo com que a sociedade, proprietária da res publica, reaproxime-se do Estado. Este, enquanto mero gestor do patrimônio público, deve
funcionar para atender aos anseios e às expectativas daquela. O caminho para tanto? A governança! Ou,
como sempre digo: da governança à esperança!
Fraterno abraço!

Augusto Nardes
(Ministro do Tribunal de Contas da União e Embaixador da Rede Governança Brasil)
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Apresentação
A Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade de que, no âmbito público, obras, serviços,
compras e alienações sejam contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes e que os instrumentos originadores dessas contratações contenham
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta (art.
37, inciso XXI, da CF/88).

Ao longo do tempo, observamos o que se convencionou chamar de “contratualização da atividade
administrativa”,1 a qual, por um lado, apresenta-se como reflexo da ampliação do Estado Democrático
de Direito, embora, por outro lado, em razão de falhas quanto ao incremento dos mecanismos de gestão
e governança, venha conduzindo a Administração à ineficiência de suas contratações.

Conceitualmente, o contrato administrativo, pela definição da ainda vigente Lei Geral de Licitações (Lei n. 8.666/1993), constitui “todo e qualquer ajuste entre órgãos e entidades da Administração
Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação
de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada”.

De ressaltar que o objetivo primordial das contratações públicas reside no atendimento ao interesse
público, que deve ser respaldado em um macroprocesso de planejamento que envolve fases pontuais
e bem estruturadas que visem, sobretudo, ao atendimento das necessidades demandadas através de
solução adequada (produtos, serviços), sem descuidar da análise dos possíveis riscos inseridos em
todas as fases da pretensa contratação.
Não há como falar em execução contratual eficiente sem que tenha havido, no âmbito do próprio
órgão, preliminarmente, um processo de planejamento bem estruturado que vise, sobretudo, a identificar objetivamente as suas necessidades, conceber uma solução técnica para o seu atendimento e determinar a viabilidade econômica e jurídica da contratação.

Nesse sentido, a nova Lei de Licitações e Contratos apresenta a governança como eixo central
estruturante das contratações, inclusive estabelecendo o dever de a alta administração2 responsabilizar-se pela institucionalização da gestão de riscos e controles internos, de promover a gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à sua execução da lei.3

Nesse rumo, também apontando a governança como essência das contratações, tanto a Resolução
CNJ n. 347/2020, que institui a política de governança das contratações públicas dos órgãos do Poder
Judiciário, quanto a Portaria SEGES/ME n. 8.678/2021, que dispõe sobre o mesmo tema no âmbito da
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, estabelecem a obrigação de imple-

1 TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de Licitações Públicas Comentadas. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 751.
2 A Resolução CNJ nº 347/2020 estabelece: “Para os fins desta Resolução, consideram-se: I – Alta administração – conjunto
de gestores que integram o nível estratégico da organização, com poderes para estabelecer políticas, objetivos e direção geral
da organização”.
3 Art. 7º e 11 da Lei n. 14.133/2021.
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mentação e manutenção de instâncias, mecanismos e instrumentos de governança das contratações
públicas em suas estruturas administrativas.

Este e-book tem, por objetivo, demonstrar que a aplicação da governança por meio de práticas de
liderança, de estratégia e de controle, que permitam aos mandatários de uma organização pública e às
partes nela interessadas avaliar sua situação e demandas, direcionar a sua atuação e monitorar o seu
funcionamento, de modo a aumentar as chances de entrega de bons resultados aos cidadãos, em termos
de serviços e de políticas públicas,4 lógica já utilizada ao nível infralegal, com a nova Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, alcança todos os poderes e entes, através de disposição expressa no art. 11
da Lei n. 14.133/2021, que convoca a alta administração a se envolver diretamente nas decisões ligadas
a todo o macroprocesso de contratação.
Fazemos uma abordagem histórica, passando pela Teoria da Agência, pelos modelos burocrático
e gerencialista até chegar à governança em seu pretenso modelo atual. Em atenção ao nosso mister de
servidores do Judiciário, caminhamos sobre uma esfera que poucos percebem: a relação entre a nova
Lei de Licitações e Contratos Administrativos e a Resolução CNJ n. 347/2020, considerando que ambas
as normativas apontam para práticas de gestão de contratações5 através do estabelecimento de estratégias organizacionais na busca de processos excelentes em sua operacionalização e, sim, através da boa
governança.

Entretanto, tratamos mais profundamente de uma trilogia de diretrizes que serve de guia para a
implementação da governança em qualquer nível ou esfera de governo, a saber: a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, a transparência e o fomento à integridade. Ao final, buscamos desmistificar a ideia de que as dificuldades são maiores para órgãos e entidades de pequeno porte (dos três
poderes e das esferas federal, estadual, distrital e municipal), na medida em que traçamos as diretrizes
para a boa governança com base no Referencial Básico de Governança aplicável a organizações públicas
e outros entes jurisdicionados ao Tribunal de Contas da União (TCU), cuja responsabilidade remanesce
para a alta administração, nos termos do parágrafo unico do art. 11 da Lei n. 14.133/2021.

4 Adaptado do conceito de governança pública organizacional do RGBO do TCU. Disponível em: https://portal.
tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F7595543501762EB92E957799.
5 A Resolução CNJ nº 347/2020 estabelece: “Para os fins desta Resolução, consideram-se: [...] VII – Gestão de
Contratações: entendida em sentido amplo, é diferente da etapa do processo de trabalho para gestão de contratos. Compreende as estruturas responsáveis pelo planejamento, execução e controles relacionados às etapas do
macroprocesso de contratações. A gestão é a função responsável por planejar a forma mais adequada de implementar as diretrizes estabelecidas, executar os planos e fazer o controle de indicadores e riscos.
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Prefácio
O mundo corporativo apresenta, a cada dia, novos desafios àqueles que têm por incumbência ditar
os rumos da sua organização. Esse desafio torna-se ainda mais difícil para os que atuam na Administração Pública, pois o dever de prestar contas é direcionado à sociedade. A disseminação de modelos de
governança tem sido um alento para os gestores, que encontram um norte para melhor gerir os recursos
postos à sua disposição.

O debate sobre a Governança alcança um patamar de excelência, principalmente pela chegada de
novos nomes, verdadeiros talentos, na doutrina pátria. A obra que ora se apresenta confirma a tese. Os
brilhantes servidores públicos do Poder Judiciário, Lindineide Oliveira Cardoso e Paulo Ribeiro Alves,
brindam-nos com o e-book A nova Lei de Licitações a inexorável chegada da governança das contratações.
A obra aborda a aplicação das práticas de governança às contratações públicas.
De modo bem didático, os autores apresentam a governança fazendo uma viagem no tempo, remontando ao ano 400 a.C., naquilo que pode ser tratado como o primeiro modelo de governança, na
Índia. Além da abordagem cronológica, chama atenção o cuidado com a correta apresentação dos conceitos.

A obra é iniciada com a abordagem da Teoria da Agência e o eterno dilema entre principal e agente,
especialmente quando os interesses dos agentes se distanciam dos interesses do “proprietário” (principal), configurando o que se denomina conflito de agência.

Numa linha do tempo, os modelos de gestão experimentados ao longo dos anos no nosso país
foram apresentados, quais sejam: o patrimonialista, o burocrático e o gerencial. Enquanto o modelo
patrimonialista remonta ao período monárquico, com predominância da confusão patrimonial e distribuição de benesses aos “amigos do rei”, o modelo burocrático significou uma ruptura com esse antigo
modo de se fazer gestão, incorporando-se controles para combater os excessos. Tais controles acabaram
por trazer, a reboque, o formalismo um tanto quanto exagerado, o que provocou críticas à burocracia
excessiva. Eis que surge o modelo gerencial, propondo uma mudança estrutural no modelo burocrático,
visando a dar um rumo em direção a uma maior eficiência na gestão.
A importância da governança é destacada na obra como ferramenta indispensável para dar
contornos à relação agente/principal. Através de um olhar estratégico, monitorado por indicadores, a
governança direciona a atuação dos agentes, de modo que seus comportamentos estejam alinhados aos
interesses dos proprietários. Governança e gestão têm conceitos distintos e a obra destaca isso.
A governança no setor público compreende os mecanismos de liderança, estratégia e controle que
possibilitam avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Tais mecanismos dão sustentação à governança,
tanto na sua aplicação institucional quanto em processos de trabalho. É o que ocorre na aplicação da
governança às contratações públicas, muito bem abordada na obra, inclusive com citação da novel
Resolução CNJ n. 347, que institui a Política de Governança das Contratações Públicas dos órgãos do

A NOVA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A INEXORÁVEL CHEGADA DA GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES |

13

Poder Judiciário, bem como pela identificação e destaque da governança na Lei 14.133/2021, a nova Lei
de Licitações e Contratos Administrativos.

A obra que ora se apresenta nos alerta para as diretrizes da governança das contratações. Os autores destacam a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, a transparência (ativa e passiva)
dos procedimentos e resultados, o fomento à integridade, o aprimoramento da interação com o mercado fornecedor, o fomento à cultura do planejamento e a gestão por competências. Além disso, são apresentados os instrumentos da governança: plano de logística sustentável, planos anuais de contratação e
de capacitação, além do processo de gestão de riscos com o seu plano de tratamento no macroprocesso
de contratação.
Por conta da experiência que já adquiriram na Administração Pública, os autores desta brilhante
obra brindam-nos com lições interessantes, de quem aborda a temática com muito conhecimento de
causa. Lindineide Oliveira Cardoso, uma nordestina “arretada”, é servidora do quadro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do estado da Bahia, atualmente cedida para o TRE-AL, com vasta experiência na
área de gestão e fiscalização de contratos. Além de servidora pública, exerce a docência na área de licitações e contratos administrativos. Também dedica sua expertise à literatura jurídica, tendo participado
recentemente da obra Novo Direito das Licitações e Contratos, com o artigo “A pré-qualificação na Nova
Lei de Licitações”. É membro do Instituto de Direito Administrativo de Alagoas (IDAA-AL) e do Comitê
de Governança em Contratações da Rede Governança Brasil. Destaca-se, ainda, pela marcante presença
nas redes sociais, onde comanda o irreverente perfil @o_xdagestao no Instagram, abordando o cotidiano dos gestores e fiscais de contrato de maneira leve e descontraída.
Paulo Ribeiro Alves é servidor do quadro efetivo do Superior Tribunal de Justiça. Atualmente, é
titular da unidade de Auditoria Operacional e de Governança do Conselho da Justiça Federal. Mestrando
em Ciências Jurídicas com concentração em Riscos e Compliance pela Ambra University (Florida-EUA).
É coordenador do Comitê de Governança em Contratações da Rede Governança Brasil. Destaca-se na
docência nos temas de gestão pública, governança das contratações, gestão de riscos e auditoria governamental. Também dedica sua expertise à literatura jurídica, tendo participado recentemente da obra
Lei Geral de Proteção de Dados no Setor Público, com o artigo “Controles Internos e Proteção de Dados”.
Marcus Vinícius Reis de Alcântara
(Servidor público federal)
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VOCÊ CONHECE A TEORIA DA AGÊNCIA?
SERÁ ELA O INÍCIO DE TUDO?
Toda história tem um início, e quando falamos de governança, podemos mencionar suas primeiras
abordagens, por volta do ano 400 a.C., pelo primeiro-ministro do rei da Índia ao tratar de ensinamentos
e reflexões sobre ética, corrupção e justiça. Ou, prosseguindo na linha do tempo, falaríamos sobre a origem da palavra, que remete ao século XIV, como derivada do francês governaunce e empregada na língua
inglesa para se referir tanto a assuntos políticos quanto administrativos.
Neste e-book, partiremos da denominada Teoria da Agência e, por força de expressão, a tomaremos como “o início de tudo”.

O motivo é simples, mas demanda uma breve digressão histórica. Olhando para o passado de nosso país,
vemos três modelos de Administração Pública historicamente preponderantes: o patrimonialista, o burocrático
e o gerencial.
O primeiro conduz o leitor ao Brasil Imperial, onde o patrimônio público era confundido com o patrimônio privado do soberano, sendo oferecido aos mais próximos, usualmente denominados de “amigos do rei”.
Os bens públicos que deveriam atender aos interesses da coletividade estavam restritos a poucos privilegiados
que, por critérios totalmente subjetivos, viam-se em condições de usufruí-los. Os cargos e funções-chave
dentro da Administração Pública eram igualmente ocupados por agentes escolhidos, tomando-se por base,
exclusivamente, a vontade do rei.
Nessa época, o nepotismo imperava e, conforme conceito apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça, havia o “favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho”, sendo marcada pela substituição da “avaliação de mérito para o exercício da função pública pela valorização de laços de parentesco”,
violando, dessa forma, princípios constitucionais atualmente vigentes, como a impessoalidade, a moralidade
e a eficiência, esta última por verificarmos a ocupação de funções técnicas por agentes que não eram dotados
dos conhecimentos necessários ao exercício das atribuições inerentes ao posto. Sobre isso, falaremos mais
detidamente ao tratarmos da denominada gestão por competências.
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Também como decorrência direta do patrimonialismo, vemos o avanço da corrupção, palavra tão mencionada, mas pouco conceituada. Corrupção, de acordo com a Transparência Internacional, seria abusar do
poder confiado com o propósito de gerar ganhos particulares. Sucinta e contundente, tal conceituação remete
a uma diversidade de práticas ilegais, todas relacionadas a falsear ou ocultar a verdade visando a enganar terceiros, sempre com o firme propósito de obter vantagem para si ou para outrem. Arvorados na designação e na
autoridade que os designou, havia um incentivo implícito – e por vezes explícito – ao cometimento de ilícitos.

O surgimento do modelo burocrático decorre diretamente da necessidade de se combater as mazelas
já mencionadas do modelo antecessor. Coube a Max Weber desenvolver uma forma de Estado para que as
organizações pudessem perseguir objetivos pré-definidos, a partir de uma estrutura formal dotada de controles
que assegurassem a obediência às figuras de autoridade do Estado que deveriam funcionar em prol do interesse social. Em oposição às características personalistas do modelo patrimonial, Weber sugere uma autoridade
racional-legal que conduza a Administração Pública baseada em normas que orientassem a atuação dos gestores. Nesse contexto, vemos o desenvolvimento do princípio da legalidade estrita, aplicado aos agentes públicos, segundo o qual estes devem fazer somente o que a lei manda, servindo-lhe o mandamento legal como
baliza. Cria-se, também, a obrigação de utilização de critérios objetivos para a ocupação dos cargos públicos,
princípio hoje absorvido pela Constituição Federal6 que, em seu art. 37, II, prevê que “a investidura em cargo
ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos”.
Soma-se a isso o desenvolvimento de estruturas hierarquizadas, com divisões de funções e tarefas em amplos
e detalhados manuais de atribuições, tornando as organizações verticalizadas e com grande concentração de
poder nos degraus mais altos do organograma.

6 CF. art. 37
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Todavia, como é cediço, o excesso de formalismo e a grande quantidade de controles do modelo trouxeram um tom pejorativo à palavra “burocracia”. Diante das características mencionadas, a Administração
deixou de buscar o interesse da coletividade, restringindo-se a executar o que se denomina “o procedimento
pelo procedimento”. O processo administrativo torna-se um fim em si mesmo e, cada vez mais, os anseios
da sociedade são abandonados. Aliado ao fenômeno supra, verifica-se no Brasil, no último quartel do século
XX, uma crise fiscal aguda que encontra, no modelo burocrático, uma de suas causas, demandando urgentes
mudanças estruturais. E é nesse momento histórico que surge o modelo gerencial.

Oriundo do mundo corporativo privado, o Gerencialismo surge para calibrar a bússola e apontar a
Administração Pública para a direção correta. E aqui é importante diferenciar a transição patrimonial-burocrática da burocrático-gerencial. Enquanto na primeira vemos uma quebra e uma oposição entre os modelos, na
segunda transição vemos um caráter complementar e de melhoria frente ao seu antecessor. No último, o foco
da gestão pública é redirecionado para os cidadãos que, ao mesmo tempo que são os clientes/beneficiários dos
serviços prestados, são os proprietários da res publica. Explicamos.

As empresas e grandes corporações assumem porte que torna inviável ao proprietário (ou proprietários
no contexto acionário) a gestão direta do patrimônio empresarial e das suas mais variadas atividades, obrigando-o a entregar para terceiros, chamados gerentes ou agentes, a responsabilidade de gerir os bens e recursos
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que lhe são confiados mediante constante prestação de contas. Supostamente, detêm o conhecimento técnico
para conduzir a organização aos objetivos determinados por seus verdadeiros donos. É a denominada Teoria
da Agência ou Relação Principal-Agente.
Todavia, inerentemente à própria falibilidade humana, a atuação dos agentes acaba por se afastar dos
interesses do proprietário em decorrência de uma postura oportunista por parte do primeiro, dolosa ou culposa,
ou até mesmo por um abandono (ativo ou passivo) por parte do segundo, configurando o denominado conflito
de agência, situação precisamente descrita no Referencial Básico de Governança do TCU:7
Porém, é comum que os administradores, dados os seus interesses e preferências particulares, se comportem de maneira distinta daquela esperada pelos proprietários (conflito de interesse). Esse fenômeno
cresce à medida que mais autonomia é dada aos administradores e menos informação e controle os
proprietários (majoritários ou minoritários) têm sobre a organização, ainda que seja um efeito esperado conforme se afastam da administração diária da organização e a delegam aos administradores. Isso
é chamado de conflito agente-principal (ou conflito de agência): quando os interesses daqueles
que têm direitos (principal) não são adequadamente atendidos pelos agentes incumbidos de respeitá-los e atendê-los. (Grifo nosso).

A governança surge exatamente nesse contexto: como instrumento para reunir, no sentido mais literal
da palavra, agente e proprietário, alinhando a atuação do primeiro com os interesses do segundo. Através da
formalização de instrumentos e diretrizes que orientam o gestor pelo caminho que deve trilhar, são estabelecidos objetivos e ações estratégicas, além de metas e indicadores que permitem a mensuração do seu desempenho. Caberá ao gerente a “obrigação de assumir responsabilidades por suas decisões e pela prestação de contas
de forma voluntária, assumindo integralmente a consequência de seus atos e omissões”, conceito apresentado
no art. 2º, I, da Instrução Normativa Conjunta CGU/MP n. 1/20168 para accountability, palavra de língua inglesa que não encontra paralelo preciso no vernáculo pátrio.
Quando migra para a esfera pública, verifica-se que a governança está diretamente relacionada ao princípio da eficiência, cujo conceito é apresentado de forma claríssima pelo professor Hely Lopes Meirelles9 em
sua obra Direito administrativo brasileiro como sendo:

[...] o que se impõe a todo o agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em
ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. (Grifo nosso).

7 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Referencial básico de governança aplicável a organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao TCU. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F7595543501762EB92E957799. Acesso em: 13 jun. 2021
8 BRASIL. Instrução Normativa Conjunta n. 1, de 10 de maio de 2016. Dispõe sobre controles internos, gestão deriscos
e governança no âmbito do Poder Executivo federal. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Controladoria-Geral
da União. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21519355/do1-2016-05-11-instrucao-normativa-conjunta-n-1-de-10-de-maio-de-2016-21519197. Acesso em: 13 jun. 2021.
9 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros. 2020, p. 89.
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Ora, é exatamente a introdução do princípio da eficiência no rol de primados reitores da Administração Pública que traz o modelo gerencial para a Administração Pública. Descritos no caput do art.
37 da Constituição Federal, os princípios são ampliados por intermédio da Emenda Constitucional n.
19/1998, fruto da cognominada Reforma Administrativa do Estado Brasileiro. E aqui falamos em introdução definitiva do gerencialismo, pois desde o Decreto-Lei n. 200/1967 e em diversas outras leis esparsas, verificaram-se menções ao modelo, ainda que de forma tímida. Assim, com a sua absorção pelo
ordenamento jurídico, inauguram-se as iniciativas para a sua implementação nos órgãos e entidades da
Administração Pública Direta e Indireta com a edição de diversas normas infraconstitucionais.

2

A GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO
Conforme o conceito amplamente difundido, a governança no setor público compreende essencialmente
os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a
atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. A amplitude e o generalismo do conceito levam-nos ao entendimento de que a governança tanto pode ser
aplicada ao nível institucional, abarcando todos os setores da organização e estabelecendo os mesmos objetivos estratégicos para todos os seus diversos setores, quanto aplicada a determinadas unidades intraorgânicas,
haja vista a especificidade técnica. Da mesma forma, poderá se aplicar a processo de trabalho transversal que
abarque mais de uma unidade.

A ampla compreensão do conceito se dá com a análise detida de seus mecanismos, servindo-nos inicialmente da forma como são apresentados no art. 5º do Decreto n. 9.203/2017,10 apelidado de Decreto da Governança Pública, por dispor “sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica
e fundacional”, conforme posto em seu art. 1º.
Vemos que o mecanismo liderança versa sobre o ativo mais valioso de nossas organizações, qual seja,
as pessoas. O texto normativo apresenta-o como o conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental exercidas nos principais cargos das organizações para que seja viável o exercício mínimo da boa gover-

10 BRASIL. Decreto n. 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União: seção 1, p. 3, Brasília, DF, 22 nov. 2017. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm. Acesso em: 30 abr. 2021.
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nança, indo além e atrelando a atuação do agente público ocupante de funções-chave de órgãos e entidades a
atributos como integridade, competência, responsabilidade e motivação.
Já o mecanismo estratégia falará sobre a definição de diretrizes – nas quais nos deteremos mais à frente
–, objetivos estratégicos e planos e ações necessários à sua consecução. Tratará ainda de critérios objetivos
de priorização das ações que serão executadas pela organização, tomando por referência o alinhamento entre
a razão de existir das instituições (missão institucional) e os anseios dos stakeholders (partes interessadas),
“para que os serviços e produtos de responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido”.
Por fim, o mecanismo controle compreende processos estruturados de gestão de riscos, em que
são identificados, avaliados e tratados os riscos relevantes, ou seja, eventos futuros e incertos com potencial para, caso ocorram, impedir ou retardar o alcance dos objetivos institucionais. Para além disso,
referem-se a instrumentos que garantam a execução ordenada, ética, econômica, eficaz e eficiente dos
diversos processos de trabalho e atividades da organização, observando-se a conformidade (legalidade
e adequação contábil) e economicidade na gestão dos recursos públicos.
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3

GOVERNANÇA É O MESMO QUE GESTÃO?
Mais uma dúvida recorrente dos que iniciam seus estudos sobre a governança pública está em
diferenciá-la da gestão pública. Primeiramente, precisamos compreender que gestão e governança
não são sinônimos. Tratam-se de estruturas distintas, mas que se relacionam entregando e recebendo
“insumos”. A denominada instância de governança é composta pela alta administração, que tem uma
visão macro da organização, sendo capaz de direcionar, avaliar e monitorar – como vimos no conceito
apresentado – a efetiva execução de ações e políticas públicas na instância de gestão, aqui considerados
como os níveis tático e operacional dos órgãos e entidades. A materialização destas últimas – ações e
políticas – dá-se por intermédio de processos de trabalho finalísticos, aqui compreendidos como uma
sequência de atividades que visam a entregar serviços e outros benefícios aos cidadãos-clientes. Tais
processos, executados pela gestão, para serem eficientes, eficazes e efetivos, precisam de direcionamento, além de um acompanhamento constante quanto ao seu desempenho, papéis estes da governança.

Enquanto a instância de governança colhe o interesse do cidadão e entrega estratégia e diretrizes
para que as estruturas de gestão possam persegui-lo, esta última devolve o citado accountability consubstanciado, como já vimos, na responsabilidade de prestação de contas e de agir conforme padrões
de conformidade e integridade. E quando tal engrenagem funciona corretamente, a gestão pública
consegue atender ao seu propósito de existir, qual seja, suprir os anseios e expectativas do cidadão. Não poucas vezes, a gestão afasta-se do interesse social, fazendo com que gestores funcionem
conforme seus próprios interesses no conflito de agência. O remédio para tal situação? Governança!
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3.1 É possível imaginar uma Administração Pública focada em resultados para os
cidadãos sem que os mecanismos liderança, estratégia e controle sejam postos em
prática para avaliar, direcionar e monitorar os agentes públicos?

Voltemos ao princípio da eficiência. Explicado detidamente o conceito de governança e a dinâmica de
sua relação com a gestão, caso bem sucedidos no desenvolvimento do presente e-book, a conclusão que esperamos do leitor a esta altura é a seguinte: a implementação da governança é inexorável, palavra cujo significado no dicionário remete a algo inelutável, que se mantém irredutível e inevitável, ou ainda que não se demove
por pedidos ou súplicas insistentes.
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A relutância de muitos gestores à implantação da governança mostra-se contrária à obrigação constitucional de perseguir a eficiência como princípio. Umas das mais repetidas alegações é que a formalização dos
instrumentos de governança é apenas mais burocracia – no sentido pejorativo da palavra –, quando sabemos,
por causa de nossa anterior digressão histórica, que é verdadeira materialização dos preceitos do modelo gerencial em seu processo de melhoria e aperfeiçoamento do modelo antecessor, orientando o gestor,
que tinha seus olhos voltados para o procedimento, a focar em resultados.
Conclui-se, portanto, que não existe uma vantajosa relação entre o custo das ações públicas e o
benefício ao cidadão-cliente do serviço sem que a gestão seja orientada por diretrizes que contemplem
uma visão macro da organização, a partir dos anseios e interesses colhidos junto à sociedade pelas instâncias externas e internas de governança.

3.2 Quais seriam essas diretrizes?
A primeira, por óbvio, é a necessidade de que as ações e políticas públicas sejam elaboradas,
executadas e monitoradas na perspectiva de geração de resultados para o cidadão. E alcançar resultados
passa por encontrar soluções tempestivas e inovadoras para lidar com o constante conflito entre os
recursos – cada vez mais – escassos e as demandas infinitas que a sociedade direciona ao Estado,
bem como a volatilidade dos anseios e interesses sociais, o que exigirá, por parte das estruturas de
governança, um alto nível de maleabilidade. Vê-se, portanto, que a rigidez do modelo burocrático, com
foco em controles e formalismo, não caberá no gerencialismo em que se sustenta a governança. Isso nos
conduz à segunda diretriz.

Simplificar é um verbo que deve ser constantemente conjugado no contexto da gestão pública,
cabendo a sua aplicação para rotinas administrativas que devem ser, também, modernizadas, optando-se preferencialmente por soluções eletrônicas que integrem os serviços públicos. A título de exemplo,
menciona-se a Lei n. 14.129/2021, também chamada de Lei da Eficiência Pública. O normativo estabelece instrumentos, dentre os quais destacamos:
a) Desburocratização: presume-se a boa-fé do usuário do serviço público mediante a eliminação
de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido,
proibindo que o cidadão seja obrigado a fornecer documentos e informações que já estejam disponíveis em base de dados públicos.

b) Laboratórios de inovação: espaços abertos à participação e colaboração da sociedade para o
desenvolvimento de ideias, ferramentas e métodos inovadores para a gestão pública, a prestação
de serviços e o controle social.
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c) Informatização: a norma traz prazo de três anos para que todos os entes públicos (federais,
estaduais e municipais), que não tiverem seus procedimentos informatizados, implementem-na
em seus processos administrativos.

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos ainda reforça a soberania popular e “o empoderamento do cidadão para a participação e exercício do controle e da fiscalização da Administração
Pública”, bem como “o dever do gestor de prestar contas diretamente à população sobre a gestão de
recursos públicos”.
Tais princípios tornam ainda mais clara a relevância da governança, visto que decorrem diretamente da relação principal-agente.

Seguindo adiante na menção às diretrizes, caberá à instância de governança avaliar todo o ciclo
das políticas públicas, desde a sua concepção, e monitorar o seu desempenho, compreendendo que os
dados colhidos na execução das ações servirá como insumo de informação para o próximo ciclo, aprimorando atividades e potencializando os resultados para os cidadãos. No mesmo sentido, articular
organizações e integrar os diferentes níveis e esferas do setor público é essencial para que, através de
uma atuação alinhada, órgãos e entidades dos três poderes e das esferas federal, estadual, distrital e
municipal possam preservar e entregar valor ao público usuário dos serviços. E aqui cabe uma ressalva, pois a necessidade de articulação e integração, posturas de caráter eminentemente político,
precisam ser realizadas mediante a compreensão de que não há relação de hierarquia entre
União, estados, distrito federal e municípios, o que demandará uma maior quantidade de energia para trazer objetivos, políticas e ações estratégicas que sirvam a todos os entes federados,
equilibrando suas peculiaridades regionais e sociais.
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3.3 A gestão de riscos como braço forte da governança
A gestão de riscos é, certamente, um dos braços mais fortes da governança. Logo, não poderia deixar
de ser considerada dentre as suas diretrizes. Assim, caberá a implementação de controles internos administrativos, tanto ao nível de entidade quanto ao nível de atividade, devendo estes, preferencialmente, atacar
as causas dos eventos de risco, haja vista seu caráter preventivo.
A compreensão é simples: as ações estratégicas de prevenção geram mais valor do que as medidas que busquem mitigar as consequências. Possuem, as últimas, caráter corretivo e de contingência,
tendo como principais exemplos os processos sancionadores e as ações de restituição ao erário. A velha
máxima popular aplica-se aqui, sem ressalvas: melhor prevenir do que remediar. Por sinal, o processo
de gestão de riscos servirá igualmente à produção de informações importantes para as instâncias tomadoras de decisão, o que nos conduz à próxima diretriz.

O processo decisório dentro de organizações é extremamente complexo, visto que deve seguir, além
dos objetivos estratégicos institucionais e setoriais, todo um arcabouço jurídico-normativo. O princípio da
motivação, expresso no art. 50 da Lei n. 9.784/1999 – Lei do Processo Administrativo11 –, ratifica tal compreensão, apontando na direção de que as decisões tomadas pela Administração devem ser orientadas, além
da conformidade legal, por evidências. E mais do que o mero cumprimento das normas reitoras, espera-se que
os ramos da atividades estatal possuam regulamentos de qualidade, primando-se, como já dito, pela desburocratização de procedimentos e incentivando-se a criação de canais aptos a permitir, no processo decisório,
a ampla participação social. Por sinal, sobre a alta administração dos órgãos e das entidades públicas
repousa outra diretriz deveras importante, relacionada à incorporação de padrões elevados de conduta
com o propósito de orientar e influenciar o comportamento dos respectivos agentes públicos sob sua
orientação.
Outras diretrizes constantes do Decreto n. 9.203/2017 e que merecem menção:
[...] editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela legitimidade,
estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando consultas públicas sempre que conveniente”; “definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades das estruturas e dos
arranjos institucionais”; e “promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e
dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação.

4

11 BRASIL. Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm. Acesso em: 14 jun. 2021.
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4

A GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES E A
NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS

Como dito anteriormente, a governança tanto pode ser aplicada ao nível institucional, abarcando
todos da organização e estabelecendo os mesmos objetivos estratégicos para todos os seus diversos setores, quanto aplicada a determinadas unidades intraorgânicas, haja vista a especificidade técnica. Tal
raciocínio aplica-se ao falarmos das contratações públicas. E aqui cabe uma relevante ressalva.
Falar em “setor de licitações” pode levar o leitor a uma compreensão equivocada de órgãos e
entidades da Administração, como se o macroprocesso de contratações públicas estivesse reduzido a
uma determinada unidade. Por se tratar de um processo de trabalho transversal, ou seja, que perpassa diversas unidades organizacionais, é muito importante que abandonemos uma visão reducionista e
entendamos como algo a ser considerado da perspectiva do nível estratégico de nossas organizações,
em que há a visão não de uma árvore, mas de toda a floresta. Isso porque o procedimento, inaugurado
pela fase de planejamento ou fase interna da contratação, é iniciado pela unidade requisitante através
de documento que formalize a sua necessidade. Caberá a este, igualmente, a elaboração dos estudos
técnicos preliminares, do mapa de riscos e do termo de referência, sendo oportunamente acompanhado
de representante da unidade técnica quando o objeto contratual assim demandar.
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4.1 Quais são as unidades requisitantes?

Virtualmente, todas. A realização de atividades, tanto finalísticas quanto de apoio, dependem de bens
e equipamentos, além de serviços. Por sinal, a contratação dos últimos encontra fundamento desde o ainda
vigente Decreto-Lei n. 200/1967,12 no qual se buscava desincumbir gestores de tarefas executivas para focar
na missão institucional, conforme dessume-se do § 7º do art. 10:
Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e contrôle
e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração
procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível,
à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente
desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução. (Grifo nosso).

Além disso, quando mencionamos a fase de execução contratual, vemos o mesmo quadro. Gestores
e fiscais de contratos deverão conduzir o macroprocesso a partir da assinatura do termo contratual. Estes são oriundos das mais diversas unidades organizacionais, conforme a correlação entre o objeto contratual e a expertise decorrente das funções desempenhadas no órgão. Não é incomum, no entanto, que
órgãos e entidades possuam unidade de gestão de contratos, presumindo-se que sejam efetivamente
estruturadas, que possuam quantitativo de servidores e multiplicidade de conhecimentos suficientes para abarcar os mais diversos tipos de contratações, nos exatos termos do que preceitua a
Instrução Normativa n. 05/2017,13 da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ao estabelecer:
12 BRASIL. Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm. Acesso em: 14 jun. 2021.
13 BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de Gestão. Instrução Normativa nº 5, de 26
de maio de 2017. Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução
indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União: seção 1, p.
90, Brasília, DF, 26 maio 2017. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/
id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783 Acesso em: 06 jun. 2021.

A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A INEXORÁVEL CHEGADA DA GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES

|

32

Art. 40. O conjunto de atividades de que trata o artigo anterior compete ao gestor da execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário,conforme o
caso, de acordo com as seguintes disposições: [...]
§ 3º As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fica assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações
relacionadas à Gestão do Contrato. (Grifo nosso).

De uma forma ou de outra, a única unidade que se aproxima do denominado “setor de licitações” é a encarregada pela fase externa da licitação, também conhecida como a fase de seleção do fornecedor. Por abarcar
a comissão de contratação, as equipes de apoio e os pregoeiros – e, agora, os agentes de contratação14 –, englobam as atividades meso-situadas entre o planejamento e a execução, correndo, quase que inteiramente, no
mesmo setor. Quase, pois a participação da autoridade competente para homologação de atos administrativos
dessa fase retira dela a cumulação de todas as suas atividades.

4.2 O princípio da segregação de funções

Na dinâmica apresentada acima, vê-se com clareza o princípio da segregação de funções, que nada
mais é do que “o princípio básico do sistema de controle interno que consiste na separação de funções,
nomeadamente de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização de operações”, conforme
o Manual de Auditoria do Tribunal de Contas da União. Por sua vez, não são poucos os julgados da Corte
de Contas que prestigiam a sua aplicação no contexto das contratações públicas, citando-se, por exemp-

14 A Lei n. 14.133/2021, em seu art. 6º, LX, assim define o 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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lo, o recente Acórdão TCU nº 1278/2020, Primeira Câmara, segundo o qual “a participação de servidor
na fase interna do pregão eletrônico (como integrante da equipe de planejamento) e na condução da
licitação (como pregoeiro ou membro da equipe de apoio) viola os princípios da moralidade e da segregação de funções”.
De forma ainda mais clara, e mesclando as citações anteriores, vemos o Acórdão TCU nº 2.829/2015 –
Plenário:

A segregação de funções, princípio básico de controle interno que consiste na separação de atribuições
ou responsabilidades entre diferentes pessoas, deve possibilitar o controle das etapas do processo de
pregão por setores distintos e impedir que a mesma pessoa seja responsável por mais de uma atividade
sensível ao mesmo tempo.

Sem ignorar as controvérsias relacionadas à aplicação irrestrita do princípio sem que ele esteja
positivado na ainda em vigor Lei n. 8.666/1993, bem como que sua aplicação advenha da orientação dos
órgãos de controle, cabe mencionar que a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos o apresenta como um de seus princípios, conforme a redação posta no atual art. 5º:
Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade,
do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da
proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim
como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro). (Grifo nosso).

Verifica-se, dessa forma, que a escolha do legislador pela aplicação do citado princípio básico de
controle interno é o reconhecimento de que o alcance dos objetivos da licitação restam prejudicados se uma determinada pessoa ficar responsável por mais de uma função sensível do procedimento. Entretanto, de quais objetivos estamos falando?
A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, em seu art. 11, elenca:

I – assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;
II – assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

III – evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;
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IV – incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.15

Os objetivos ora postos referem-se ao processo licitatório e são levemente ampliados quando comparados com a lista apresentada no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, referindo-se, primordialmente, às fases
interna e externa do macroprocesso. Mas é o parágrafo único do mesmo dispositivo que transborda em
inovação quando introduz, de forma positivada, a governança das contratações. Assim, determina:
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. (Grifo nosso).

Ainda que surja na norma como novidade, a governança das contratações já vinha sendo incentivada
pelo Tribunal de Contas da União. Por sinal, é no emblemático Acórdão TCU 2.622/2015 – Plenário,16 da lavra
do eminente ministro Augusto Nardes, que se apresenta o seu conceito, algo similar ao apresentado na nova
legislação. Conforme excerto daquele julgado, vemos que:

[...] Governança das Aquisições compreende essencialmente o conjunto de mecanismos de liderança,
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão das
aquisições, com objetivo de que as aquisições agreguem valor ao negócio da organização, com riscos
aceitáveis.
23. De forma mais detalhada, a governança das aquisições tem por objetivo:

23.1. alinhar as políticas e as estratégias de gestão das aquisições às prioridades do negócio da organização em prol de resultados;
23.2. assegurar a utilização eficiente de recursos;

23.3. otimizar a disponibilidade e o desempenho dos objetos adquiridos;
23.4. mitigar riscos nas aquisições;

23.5. auxiliar a tomada de decisão sobre aquisições;

23.6. assegurar o cumprimento dos papéis e das responsabilidades, e a transparência dos resultados na
função aquisição.

15 BRASIL. Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União:
seção 1, Edição Extra -F - p. 1, Brasília, DF, 1 abr. 2021. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.133de-1-de-abril-de-2021-311876884 . Acesso em: 20 abr. 2021.
16 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2620/2015 – TCU – Plenário. Disponível em: https://www.jusbrasil.
com.br/diarios/103104901/dou-secao-1-28-10-2015-pg-97. Acesso em: 14 jun. 2021.
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Por sinal, é também no julgado que percebemos a importância do tema, conforme o excerto onde
se afirma que “a necessidade de se aperfeiçoar continuamente os sistemas de governança e de gestão
das aquisições no setor público decorre da sua forte relação com a geração de resultados para a sociedade e da elevada materialidade dos gastos associados”.
Importante frisar que uma das constatações do precedente é que, à época das análises (2015), não
existia um modelo reconhecido para a governança das aquisições, o que limitou, inclusive, a execução
dos trabalhos.

A própria inclusão do art. 11, parágrafo único, na Lei n. 14.133/2021, surge como resposta a tal
circunstância, ainda que entregue às normas infralegais a responsabilidade de regulamentar a sua efetiva implementação.

Por sinal, esse é outro ponto de controvérsia na nova lei: enquanto criticada por alguns por ser
excessivamente detalhista, também é questionada por outros por se ausentar nas explicações quanto à
operacionalização de determinados institutos, dentre os quais a governança das contratações. O temor,
que confessamos compartilhar, é que a ausência de concretude na definição dos processos e estruturas que precisarão ser estabelecidos faça com que o dispositivo reste abandonado ante a inércia de órgãos e entidades das esferas estadual e municipal dos Poderes Executivo e Legislativo.
A ausência de citação à Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, bem como
ao Poder Judiciário, é proposital, e o motivo é simples: a edição da Resolução n. 347, de 13 de outubro de
2020, pelo Conselho Nacional de Justiça, norma que institui a Política de Governança das Contratações
Públicas dos órgãos do Poder Judiciário, dispondo sobre princípios, diretrizes, instrumentos e mecanismos; e a recentíssima Portaria SEGES/ME n. 8.678, de 19 de julho de 2021, que dispõe sobre a governança das contratações públicas no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, instrumentos condutores da implementação e manutenção dos mecanismos e instrumentos de
governança das contratações em seus respectivos âmbitos.
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5

A FELIZ IDENTIDADE ENTRE AS DIRETRIZES
DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 347/2020 E AS
DIRETRIZES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Mas, afinal, o que é uma “diretriz”? O Dicionário Online de Português nos ensina que uma diretriz
é a “Linha segundo a qual se traça um plano em qualquer estrada ou caminho”. É sinônimo de caminho,
direção, rumo, sentido, procedimento, norma. Diretriz não é sinônimo de “estratégia’’.17

Por outro lado, “objetivo” diz respeito à finalidade que se quer atingir, trata-se de um “alvo definido em metas”, sejam elas econômicas, sociais, ambientais ou culturais.
Vale pontuar que tanto os objetivos quanto as diretrizes estão no campo de atuação da estratégia, artefato essencial ao exercício da governança pública para as organizações que compõem a
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, conforme estabelecido pelo Decreto n.
9.203/2017:18
Art. 5º São mecanismos para o exercício da governança pública: [...]

II - estratégia, que compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de
priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas, para que os serviços e produtos de
responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido [...]

17 DIRETRIZ. In: DICIONÁRIO Online de Português. Disponível em: https://www.dicio.com.br/diretriz/. Acesso em: 14 jun.
2021.
18 BRASIL. Decreto n. 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União: seção 1, p. 3, Brasília, DF, 22 nov. 2017. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm. Acesso em: 30 abr. 2021.
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Art. 17. A alta administração das organizações da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles
internos com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de
riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da organização
no cumprimento da sua missão institucional, observados os seguintes princípios: [...]

II - integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos,
às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis da organização, relevantes
para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais”. (Grifo nosso).

De observar, conforme dito anteriormente, que o dever de “implementar e manter mecanismos,
instâncias e práticas de Governança em consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidos”,
nos termos do Decreto n. 9.203/2017, restringia-se à Administração Pública federal direta, autárquica
e fundacional.
Com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, mencionado dever reveste-se de nova
abrangência, considerando a disciplina do seu art. 1º:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange:

I – os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos
do Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa;
II – os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração
Pública.

A nova lei, para além do Decreto nº 9.203/2017, amplia o dever de implantação da governança na
Administração Pública e convoca a alta administração de todas as esferas à responsabilidade, inclusive
estabelecendo, no caput do art. 11, os objetivos do processo licitatório, para todos os entes constantes
no mencionado art. 1º.
Em que pesem as diversas críticas ao novo regulamento, é inegável que o legislador, acertadamente, estabelece que o dever de implantação da governança pertence à alta administração, cumprindo-lhe implementar processos tendentes à melhoria das contratações.

Nada obstante, embora pareça óbvio, é essencial que se considere que “alta administração” e “autoridade máxima” não são conceitos sinônimos. Explicamos.

A alta administração19 é representada pelo conjunto de gestores que integram o nível estratégico
da organização, com poderes para estabelecer políticas, objetivos e direção geral da organização, o que
não se confunde com a autoridade máxima do órgão, que é o dirigente maior do órgão ou entidade.
19 Utilizando a definição da Resolução CNJ nº 347/2020.

A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A INEXORÁVEL CHEGADA DA GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES

|

39

Feitas essas considerações, é prudente que se estabeleçam os limites impostos pelo próprio legislador,
na medida em que a governança encontra-se no campo de atuação da alta administração, enquanto o processo
de gestão por competência reside no âmbito da “autoridade máxima” do órgão ou a “quem as normas de organização administrativa indicarem”, nos termos do art. 7º.
É fato que atingir os objetivos delineados no art. 11 implica, como já indicado, o estabelecimento de
criterioso processo de trabalho, cujo insumo é a necessidade que gera para a Administração Pública de todas
as esferas, nos moldes estabelecidos pela nova lei, uma rigorosa observação das fases do metaprocesso de
contratação – (i) do planejamento, (ii) da seleção do fornecedor e (iii) da execução do contrato –, tendentes à
elevação do desempenho global da organização, não se descuidando do dever de promover a gestão por competências e do gerenciamento global dos riscos que possam impactar o alcance desses objetivos.20
O professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira,21 ao tratar sobre os objetivos do art. 11, explica:

Verifica-se a preocupação com a isonomia entre os licitantes e a eficiência da contratação, com a seleção
da proposta que tenha a aptidão de gerar resultado mais vantajoso na contratação. A vantajosidade não
se restringe aos aspectos de economicidade, devendo ser levada em consideração a função regulatória ou extra-econômica da licitação, com o incentivo da inovação tecnológica e o desenvolvimento
socioeconômico.

Ressalte-se, ainda, que para o atingimento da boa bovernança, implantar diretrizes e atingir os
objetivos pretendidos não significa a criação de mais controles ou de mais burocracia, uma vez que,
nos exatos termos propostos pela OCDE,22 o objetivo da governança é a melhoria contínua do desempenho da organização com vistas à geração de valor.

20 A ISO 9001 (ABNT, 2015, p. 8) preconiza que “Entender e gerenciar processos inter-relacionados como um sistema contribui para a eficácia e a eficiência da organização em atingir os resultados pretendidos. Essa abordagem habilita a organização a controlar as inter-relações e interdependências entre processos do sistema, de modo que o desempenho global da
organização possa ser elevado”.
21 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos: comparada e comentada. Rio
de Janeiro: Forense, 2021. E-book Kindle.
22 OCDE. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Recomendação do Conselho da OCDE sobre
Integridade Pública, 2017. Citado no Referencial básico de governança aplicável a organizações públicas e outros entes
jurisdicionados ao TCU / Tribunal de Contas da União. 3. ed. Brasília: TCU; Secretaria de Controle Externo da Administração
do Estado – Secex Administração, 2020.
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5.1 O equilíbrio entre a norma infralegal e a Lei 14.133/2021 – a Resolução CNJ nº
347/2020
Alinhada às diretrizes da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU),23 a Resolução CNJ n.
347, publicada em outubro de 2020, estabelece as regras sobre a Política de Governança das Contratações Públicas do Poder Judiciário, que engloba os tribunais indicados nos incisos II a VII do art. 9224 da Constituição
Federal – o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Conselho da Justiça Federal (CJF) e o Conselho Superior
da Justiça do Trabalho (CSJT).

A Lei n. 14.133/2021, embora sancionada em momento posterior à Resolução CNJ, não entra em
conflito com os princípios, objetivos, diretrizes, instrumentos e mecanismos estabelecidos pela citada
resolução, o que nos leva a afirmar que, em relação às suas diretrizes gerais, a norma infralegal foi totalmente
recepcionada pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, homenageando o princípio da continuidade da ordem jurídica.
A tese acima é reforçada pelo § 1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(Decreto-Lei n. 4.657/42), segundo o qual a lei nova (em seu sentido amplo) revoga a anterior quando

23 A Agenda 2030 é um plano de ação no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) que busca colocar em prática os
17 objetivos de desenvolvimento sustentável e as 169 metas envolvendo temáticas diversas.
24 “Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: I - o Supremo Tribunal Federal; I-A o Conselho Nacional de Justiça; II - o Superior
Tribunal de Justiça; II-A - o Tribunal Superior do Trabalho; III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; IV - os
Tribunais e Juízes do Trabalho; V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; VI - os Tribunais e Juízes Militares; VII - os Tribunais e
Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. § 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os
Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. § 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição
em todo o território nacional.” (BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ constituicao.htm. Acesso em: 20 abr. 2021).
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expressamente o declare (revogação expressa), quando seja com ela incompatível ou quando regule
inteiramente a matéria de que trata a lei anterior (revogação tácita).
Nesse sentido, tomando como modelo as diretrizes gerais da Resolução CNJ n. 347/2020 e relacionando-as com os princípios, objetivos e conceitos da Lei n. 14.133/2021, elaboramos o seguinte
quadro comparativo:
Lei n. 14.133/2021

Resolução CNJ n. 347/2020
(diretrizes gerais)

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os
princípios [...] do desenvolvimento nacional sustentável [...]

Art. 3º A Governança e a Gestão das Contratações
Públicas dos órgãos do Poder Judiciário devem observar as seguintes diretrizes:
I - promoção do desenvolvimento nacional sustentável, em observância à legislação e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030;

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os
princípios [...] da transparência [...].
Art. 11. [...]

Parágrafo único. 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.

II - transparência dos procedimentos e resultados

III - fomento à integridade e conformidade legal
dos atos praticados;

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: [...]

IV – aprimoramento da interação com o mercado
fornecedor, para a busca de melhores soluções
para as necessidades institucionais, sociais e do
meio ambiente, assegurando tratamento isonômico,
bem como a justa competição;

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os
princípios [...] do planejamento [...]

V – fomento à cultura de planejamento das contratações, com o respectivo alinhamento ao planejamento
estratégico do órgão e às leis orçamentárias;

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;
(grifo nosso)
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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: [...]
II – tenham atribuições relacionadas a licitações e
contratos ou possuam formação compatível ou
qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público;

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: [...]
Art. 11 [...] Parágrafo único. 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.

VI – estímulo à inovação e à gestão do conhecimento;

VII – promoção da meritocracia e da profissionalização, por meio da gestão por competência,
para as unidades organizacionais responsáveis pela
governança e pela gestão das contratações;
VIII – instituição de medidas que garantam a maior
eficiência dos processos, visando a assegurar a celeridade da tramitação, a gestão de riscos e o menor
custo processual

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os
princípios (...) do desenvolvimento nacional sustentável [...]

IX – promoção das contratações compartilhadas e
sustentáveis; e

Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas
relativas a:[...]

X – fomento à acessibilidade e à inclusão.

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o
seguinte:
I – condições de aquisição e pagamento semelhantes
às do setor privado;
II – processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente;

VI – acessibilidade para pessoas com deficiência
ou com mobilidade reduzida.
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Vê-se, portanto, quanto aos órgãos do Judiciário, que, mesmo antes da sanção da nova Lei de Licitações,
já estavam acobertados por uma política de governança das contratações, inclusive adotando uma vacatio legis
de 365 dias para a promoção de adequações estruturais. Junto a isso, e para trilhar o caminho da boa governança, o CNJ estabeleceu, de forma pragmática, capítulo destinado ao desdobramento das competências,
tangendo à alta administração o dever de implementar os objetivos, indicadores e metas para a gestão
das contratações, nos exatos termos do art. 33 que estabelece:

Art. 33. Compete à alta administração dos órgãos do Poder Judiciário, observadas as diretrizes do art. 3º
e as demais disposições desta Resolução, implementar objetivos, indicadores e metas para a gestão de
contratações, que evidenciem:
I – formas de acompanhamento de desempenho e de resultados;

II – iniciativas que promovam soluções para melhoria do desempenho institucional, com apoio, quando
possível, dos resultados da gestão de riscos; e

III – instrumentos de promoção do processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade
legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade.

Natural que as diretrizes da Resolução CNJ n. 347/2020 estejam sujeitas a alterações para melhor
adequação das matérias nela tratadas à legislação pertinente, incluído-se, in casu, a Lei n. 14.133/2021.
Entretanto, pelo exposto, acreditamos que ela não sofrerá, por ora, alterações em sua substância e que
a melhor das medidas para o Judiciário é a implementação e melhoria gradual de sua política
de contratações, preparando o caminho para receber, com total densidade, os preceitos da Lei n.
14.133/2021.
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5.2 O equilíbrio entre a norma infralegal e a Lei n. 14.133/2021 – a Portaria SEGES/ME n. 8.678/2021
É certo que o primeiro passo é sempre o mais difícil, especialmente ao se deparar com uma lei
que se manteve eloquente; de forma geral, a tendência é não saber por onde começar, qual medida
implementar primeiro. Pensando nisso, a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital/Secretaria de Gestão do Ministério da Economia publicou a Portaria SEGES/ME n. 8.678/2021,
que “dispõe sobre a governança das contratações públicas no âmbito da Administração Pública federal
direta, autárquica e fundacional”.
Seguindo a sistemática já adotada ao longo deste e-book, em total harmonia com a nova Lei de
Licitações e Contratos e com o amplo arcabouço infralegal e jurisprudencial, a nova portaria estabelece:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a governança das contratações públicas no âmbito da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional.
§ 1º A alta administração dos órgãos e entidades de que trata o caput deve implementar e manter mecanismos e instrumentos de governança das contratações públicas em consonância com o
disposto nesta Portaria.

§ 2º Os entes da federação que realizarem contratações com a utilização de recursos da União oriundos
de transferências voluntárias poderão observar as disposições desta Portaria, no que couber. (Grifo nosso).

Começar pela governança é, indubitavelmente, o primeiro passo! Se, antes, a ideia era compartir
com a alta administração a implantação dos mecanismos de governança, hoje, o alcance de um novo
modelo de gestão apenas se concretizará através da compreensão de que apenas os gestores que integram o nível executivo do órgão ou da entidade têm poderes para estabelecer as políticas, os objetivos,
e conduzir a implementação da estratégia para cumprir a missão da organização.
A Portaria da SEGES/ME apresenta-se como um forte instrumento para efetiva implementação
da governança nas contratações públicas, na medida em que estabelece os objetivos (art. 3º), a função
(art. 4º), as diretrizes (art. 5º) e detalha os instrumentos a serem efetivamente implementados pela alta
administração. Além disso, é taxativa ao estabelecer:

Art. 20. A alta administração dos órgãos e entidades deverá implementar e manter mecanismos e instrumentos de governança das contratações públicas estabelecendo, no âmbito de sua competência, no
mínimo:
I - formas de acompanhamento de resultados, com indicadores e metas para a gestão dos processos de
contratações;
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II - iniciativas que promovam soluções para melhoria do desempenho institucional, com apoio, quando
possível, dos resultados da gestão de riscos e do controle preventivo; e
III - instrumentos de promoção do processo decisório orientado por evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade.

6

DIRETRIZES GERAIS DA GOVERNANÇA DAS
CONTRATAÇÕES

No item anterior, tratamos do conceito de diretriz e de objetivos, inclusive já demonstramos que
existe um caminho a ser percorrido pelos agentes públicos responsáveis pela contratação para o atingimento dos objetivos previstos no caput do art. 11 da Lei n. 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. E, aqui, não há novidades quando ora mencionamos as diretrizes da governança
pública apresentadas pelo Decreto n. 9.203/2017, pela Resolução CNJ n. 347/2020 e pela recente Portaria SEGES/ME n. 8.678/2021, mas apenas uma aplicação amoldada às especificidades da matéria.

Nesse sentido, trataremos, nos próximos tópicos, das principais diretrizes relacionadas à governança das contratações

6.1 Promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável
Não haveria diretriz mais relacionada aos objetivos do processo licitatório do que a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável. De acordo com a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente da
Organização Mundial das Nações Unidas, desenvolvimento sustentável é o “desenvolvimento capaz de
suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro”.
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Ora, o conceito de sustentabilidade tem sua origem relacionada ao desenvolvimento sustentável
e com ele está intrinsecamente relacionado. Todavia precisamos compreender a sustentabilidade para
além da sua dimensão ambiental, como erroneamente é tratada, especialmente no contexto das licitações públicas.

Por sinal, de acordo com o Guia de Compras Públicas Sustentáveis da Fundação Getúlio Vargas
(FGV),25 “licitação sustentável é uma solução para integrar considerações ambientais e sociais em todos
os estágios do processo da compra e contratação dos agentes públicos (de governo) com objetivo de
reduzir impactos à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos”. Esse conceito abraça explicitamente as dimensões ambiental e social da sustentabilidade, atrelando-as às licitações.
Outrossim, no Decreto n. 10.024/2019, norma que regulamenta o pregão eletrônico, vemos citação de outras dimensões que deverão ser consideradas na condução do processo licitatório:

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

§ 1º O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do processo de contratação,
em suas dimensões econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades.26 (Grifo nosso).

A dimensão ambiental visa a preservar os recursos naturais através de políticas que permitam
diminuir os estragos causados ao meio ambiente ao longo do tempo. Muito prestigiadas em normas
relacionadas à sustentabilidade, não é, como já dito, a única a ser considerada nas contratações públicas.
A dimensão social, por sua vez, refere-se ao capital humano, visando a criar mecanismos que
melhorem a qualidade de vida dos cidadãos suprindo necessidades básicas como educação, segurança,
saúde e lazer. No âmbito profissional, privado e público, busca-se criar relações de trabalho legítimas e
saudáveis, com vistas ao desenvolvimento pessoal e coletivo.

Já no que toca à dimensão econômica, estamos nos referindo a um processo produtivo que distribua
e ofereça seus produtos ou serviços através de uma relação de competitividade justa no mercado. Diz
respeito, resumidamente, a pensar os processos econômicos de maneira mais profunda e responsável.
25 BIDERMAN, Rachel; MACEDO, Laura Silvia Valente de; MONZONI NETO, Mario Prestes; MAZON, Rubens (org.). Guia de
compras públicas sustentáveis: uso do poder de compra do governo para a promoção do desenvolvimento sustentável. São Paulo: ICLEI; LACS; Gvces, 2008. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/15417.
Acesso em: 14 jun. 2021.
26 BRASIL. Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019. Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e
dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm. Acesso em: 15 jun. 2021.
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Finalmente, no que toca à dimensão cultural, falamos do conjunto de políticas postas em prática
para reconhecer, viabilizar e preservar a afirmação de culturas, tendo como exemplos básicos a reforma
de patrimônio tombado, o investimento em festas regionais etc. Esta última dimensão, por sinal, nem
sempre é mencionada nas normas que tratam de licitações sustentáveis, por serem consideradas como
englobadas pela dimensão social, posição da qual compartilhamos.
O desdobramento prático das mencionadas dimensões nas contratações públicas, por sua vez,
dependerá de regulamentação. E, no ordenamento jurídico pátrio, o que se verifica é a apresentação de
critérios sustentáveis em inúmeras normas dispersas, revelando a importância da elaboração de um
Plano de Gestão de Logística Sustentável por órgãos e entidades da Administração Pública, consolidando
tais regras e orientando as unidades orgânicas envolvidas no macroprocesso de contratação conforme
as suas peculiaridades. Tanto que o citado dispositivo do Decreto do Pregão Eletrônico parte do
pressuposto de que a organização possui o PLS ao tomá-lo como base em sua observação. Mas, sobre tal
instrumento de governança das contratações, falaremos mais à frente.

6.2 Transparência dos procedimentos e dos resultados

Não há como falar sobre transparência sem imediatamente nos lembrarmos da norma que alterou
a maneira como a Administração Pública lida com a publicidade de seus atos: Lei n. 12.527/2011 ou Lei
de Acesso à Informação (LAI). Nela, vemos dispositivo explícito relacionado às contratações públicas:
Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: [...]

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos;27 (Grifo nosso).
27 BRASIL. Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º,
no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras
providências. Diário Oficial da União: seção 1, p. 1, Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm . Acesso em: 30 abr. 2021.
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Soma-se a isso o fato de a transparência estar exposta como um dos princípios explícitos da aplicação da nova Lei de Licitações, descritos no seu art. 5º.

Vê-se, portanto, que a transparência pública abarcará todo o macroprocesso de contratação, revelando-se como corolário do princípio da publicidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal como
um dos princípios basilares da Administração Pública.
É cediço que a fase externa da contratação – fase de seleção do fornecedor – é pública, sendo-lhe
pressuposto para comunicar o mercado sobre a intenção de obter bens ou contratar serviços. Mas pouco
se menciona que a fase de planejamento, também conhecida como fase interna da licitação, também
deverá ser pública. Frisa-se que a denominação “interna”, que é dada à etapa, diz respeito apenas ao
fato dela ser conduzida pelas unidades do órgão, mas não presume sigilo.

Os atos administrativos, por regra, são públicos e devem estar disponíveis aos cidadãos, donos
da coisa pública. Seguindo o mesmo raciocínio, temos a fase de execução contratual. O contrato, como
produto do procedimento licitatório, deve ser de tal forma acessível que permita a qualquer interessado
verificar se está atingindo o objetivo almejado e sendo executado tempestivamente, da referida regra
excetuando-se apenas a possibilidade de atribuir caráter de sigilo aos contratos e seus aditamentos,
quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o
acesso à informação (caput e § 1º do art. 91 da Lei n. 14.133/2021).

6.2.1 Transparência ativa e passiva
Aqui, cabe diferenciar a forma como a transparência se materializa: ativa ou passivamente. Na
transparência ativa, a Administração Pública tomará, de forma espontânea, a iniciativa na divulgação
de informações à sociedade, tendo como principal exemplo os portais da transparência que são disponibilizados por órgãos e entidades da União, dos estados, do distrito federal e dos municípios, trazendo, no entanto, dados que extrapolam o contexto das contratações públicas.

Outro exemplo deveras relevante é a publicação do Plano Anual de Contratação dos órgãos, permitindo que o mercado fornecedor obtenha, antecipadamente, informações sobre as intenções da Administração Pública durante determinado exercício, permitindo-lhe se organizar para suprir tais demandas.

Por sua vez, quando falamos de transparência passiva, referimo-nos aos meios e canais que
são disponibilizados para que os cidadãos possam solicitar informações de seu interesse, tendo como
exemplos a presença de ouvidorias nos órgãos e entidades para a realização de denúncias, reclamações
e pedidos de esclarecimento, bem como da possibilidade de acesso, mediante requerimento, a processos
físicos ou eletrônicos em que sejam executadas as contratações.
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Ponto de extrema relevância, ligado à transparência, é a disposição legal da NLLC (art. 87) de
implantação do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sistema unificado que irá integrar as
contratações através de sistemas interligados com facilidade de busca de modelos e de processos, uma
verdadeira revolução ligando a logística pública à transparência.

6.3 Fomento à integridade
Infelizmente, por conta do histórico recente em nosso país, as contratações públicas são associadas, pelo senso comum, a fraudes e corrupção. Dessa forma, fomentar uma cultura de integridade às
contratações públicas se torna crucial para demover tal compreensão impressa no seio da sociedade.

Para melhor compreender a diretriz, precisamos entender o que é integridade, lançando mão,
para tanto, do conceito apresentado na Resolução CNJ nº 347/2020,28 que manifesta, em seu anexo
único, como o “alinhamento consistente e a adesão de valores, princípios e normas éticas comuns para
sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público”.

Por sua clareza, precisamos mencionar e discorrer também sobre o art. 19 do já mencionado Decreto nº 9.203/2017 – Decreto da Governança Pública:

Os órgãos e as entidades da administração direta, autárquica e fundacional instituirão programa de
integridade, com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção, estruturado nos seguintes
eixos: [...].29 (Grifo nosso).

28 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução CNJ nº 347/2020. Dispõe sobre a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário. DJe/CNJ nº 335/2020, de 15/10/2020, p. 2-12. Disponível em: https://atos.cnj.jus.
br/atos/detalhar/3518. Acesso em: 20 mai. 2021.
29 BRASIL. Decreto n. 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União: seção 1, p. 3, Brasília, DF, 22 nov. 2017. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm. Acesso em: 30 abr. 2021.
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Inicialmente, dessume-se do excerto citado que a diretriz restará concretizada através de instrumento denominado Programa de Integridade, que nada mais é do que documento que estabeleça
formalmente mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de
irregularidades, exigência igualmente presente na Lei Anticorrupção – Lei n. 12.846/2013. Devem ser
priorizadas medidas preventivas ante as medidas corretivas, por serem estas aplicadas após a ocorrência das inconformidades. Como já dito: melhor prevenir do que remediar.
Nota-se, ainda, que não haverá sucesso no citado programa se não houver o patrocínio da alta
administração, uma vez que o comprometimento das instâncias estratégicas do órgão permitirá que,
através do exemplo de engajamento, os níveis tático e operacional restem igualmente comprometidos a
executar as estruturas de integridade.
Ressaltamos que a mera existência de uma unidade responsável por sua implementação não é
suficiente, levando a malfadadas experiências dentro da Administração Pública nos últimos anos. Será
necessário, para que o programa não caia no abandono, que haja o monitoramento contínuo do órgão
ou entidade dos atributos do respectivo programa de integridade.
Assim, considerando o contexto, caberá também à área de gestão de pessoas do órgão estabelecer e acompanhar as ações de incremento da integridade e da ética dos servidores envolvidos
especificamente nas atividades de aquisições.

A edição de um código de ética, conjunta ou concomitantemente ao programa de integridade, mostra-se igualmente relevante. Ou até mesmo a complementação e/ou atualização de código pré-existente
para inclusão das particularidades inerentes às atividades do macroprocesso de contratação.

Por sinal, conforme a já mencionada Resolução da Governança das Contratações do CNJ, compete
aos órgãos do Poder Judiciário promover ações de disseminação e capacitação sobre o código
de ética, além da obrigação de constituir comitê de ética ou colegiado similar para controlar e
monitorar o seu cumprimento. Ainda de acordo com o normativo, caberá ao órgão “estabelecer diretrizes para garantir que, de ofício, sejam apurados os fatos com indício de irregularidade ou contrários
à política de governança de contratações, promovendo a responsabilização em caso de comprovação”.
Por último e não menos importante, cabe mencionar que o programa de integridade terá, como
um de seus eixos estruturantes, a análise, a avaliação e a gestão dos riscos associados ao tema. A lógica
de tal exigência, presente no Decreto n. 9.203/2017, é que as decisões relacionadas ao programa devem
ser baseadas nos riscos mais relevantes às organizações, não havendo sentido estabelecer mecanismos e procedimentos versando sobre eventos insignificantes.
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6.4 Aprimoramento da interação com o mercado fornecedor
Entende-se o mercado fornecedor como o conjunto de empresas privadas que tenham o potencial para fornecer bens ou prestar serviços à Administração Pública. E, por conta dos diversos casos de
corrupção relacionados às contratações públicas em nossa história recente, criou-se uma presunção de
desconfiança na relação entre contratante e contratada, gerando o seu afastamento.
A necessária inovação que deve acontecer nas contratações públicas, contudo, só ocorrerá com
o aprimoramento da interação da Administração Pública com os seus fornecedores, visto que o diálogo aberto, desde a fase de planejamento das contratações, é o meio para que os órgãos tragam novas
soluções às necessidades que são apresentadas pelas unidades demandantes em documento de formalização da demanda.

Nesse sentido, cabe mencionar a hipótese trazida pela Instrução Normativa SEGES/ME n. 40/2020,
em que restou consignado que, na elaboração dos estudos técnicos preliminares, o órgão ou entidade
contratante poderá, na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, realizar consulta,
audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuições. Ou
seja, a comunicação com o mercado não se restringirá à fase externa da licitação, onde há a seleção do
fornecedor, mas iniciará antes, na construção do futuro objeto contratual. Cuida-se de regra que repete,
mas amplia, aquela já posta no art. 39 da Lei n. 8.666/1993.
Soma-se a isso a chegada de uma nova modalidade de licitação com caráter eminentemente
dialógico: o diálogo competitivo. De acordo com o art. 6º, XLII, da Nova Lei de Licitações e Contratos,
refere-se à:

[...] 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;30 (Grifo nosso)

Importa salientar que não se aplicará indistintamente, mas terá como foco contratações cujo objeto envolva inovação tecnológica ou técnica, em que o órgão ou entidade não consiga ver sua necessidade
satisfeita facilmente na análise de mercado e quando, pelas peculiaridades da solução, não seja possível
defini-la com precisão. Ora, quem detém o conhecimento necessário para superar tais obstáculos, senão
o mercado?
Essas e outras ferramentas que sirvam à aproximação entre contratantes e contratadas deverão
ser criadas para a concretização da diretriz.

30 BRASIL. Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União:
seção 1, Edição Extra -F - p. 1, Brasília, DF, 1 abr. 2021. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.133de-1-de-abril-de-2021-311876884 . Acesso em: 20 abr. 2021.
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6.5 Fomento à cultura do Planejamento
O Planejamento consta como um dos princípios que orientam a aplicação da Nova Lei de Licitações e Contratos, conforme lista apresentada no art. 5º:

Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do
planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao
edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as
disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro). (Grifo nosso).

Mas o primado, a despeito de ser apresentado pela primeira vez como princípio expresso na lei
geral de licitações e contratos, não é novidade no contexto do Direito Administrativo. Como já mencionado no decorrer deste livro, o planejamento foi apresentado no Decreto-Lei n. 200/1967 como um dos
princípios fundamentais orientadores das atividades da Administração Pública.
Por sinal, essa mesma norma – DL n. 200/1967 – traz a compreensão de que a estrutura central de
direção dos órgãos e entidades deve se livrar de atividades rotineiras de execução, bem como de atividades de mera formalização de atos administrativos, para que se concentre no planejamento, além de
outras atividades relacionadas a supervisão, coordenação e controle da gestão. Nesse mesmo sentido é
que vemos, inclusive, a orientação de que a Administração Pública deve, sempre que possível e no que
toca às tarefas executivas, recorrer “à execução indireta, mediante contrato, desde que exista na área,
iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução”,
tudo isso “com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa”.

Planejar estrategicamente é atividade que deve estar alocada às instâncias de governança que,
conforme já vimos, compete à alta administração dos órgãos e entidades públicas, cabendo-lhes ter o
denominado olhar de floresta. Explica-se: enquanto o gestor cuida de uma árvore – conjunto de atividades tematicamente relacionadas e associadas a um determinado setor organizacional –, a alta administração deve olhar para a floresta – organização como um todo –, cuidando para que todas
as suas unidades permaneçam coesas, unida por um liame que são as diretrizes estratégicas. O
princípio do planejamento, contudo, não falará apenas às instâncias de governança, mas também aos
gestores imiscuídos no macroprocesso de contratação, cabendo-lhes olhar para cada uma de suas atividades com as lentes do planejamento, atentando especialmente para as atividades que antecedem as
executivas.
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6.6 Gestão por Competências
A gestão por competências é essencial para proporcionar a profissionalização das unidades organizacionais responsáveis pela governança e gestão das contratações. Torna viável a observância
da meritocracia enquanto princípio que proporciona a ocupação de cargos e postos de acordo
com os respectivos esforços e talentos pessoais, afastando-se de um modelo marcadamente patrimonialista de lotação por critérios políticos, de amizade e até parental.

De acordo com o conceito apresentado no anexo único da Resolução CNJ n. 347/2020, a gestão
por competência refere-se ao conjunto de “práticas integradas de gestão de pessoas, fundamentadas
pela identificação, gerenciamento e alinhamento das competências em seus diferentes níveis, de forma
a agregar valor à visão, à missão e aos objetivos da organização”. Tratando de forma mais prática, o art.
27 da norma apresenta uma sequência de procedimentos:
Art. 27. [...] os órgãos do Poder Judiciário deverão:

I – definir as funções-chave ligadas à governança e à gestão de contratações, incluindo os principais
agentes do processo de contratações, de acordo com os processos de trabalho estabelecidos e a estrutura de cada órgão;
II – estabelecer modelo de competências para os ocupantes das funções-chave previstas no inciso I; e

III – realizar a escolha dos ocupantes de funções-chave fundamentados nos perfis de competências definidos no modelo de que trata o inciso II, observando os princípios da transparência, da motivação, da
eficiência e do interesse público.31

Inicialmente, consistirá em identificar as funções-chave reconhecidas na governança e na gestão
das contratações, referindo-se aqui não apenas aos atores envolvidos no macroprocesso de contratação,
mas também àqueles que comporão a alta administração, como conceituado alhures, na condução da
governança das contratações.

O macroprocesso de contratações, ainda que seja uma atividade-meio, é considerado um
processo crítico e estratégico. Isso por dar suporte a todas as atividades finalísticas da organização,
fornecendo-lhe bens e serviços necessários à consecução de ações, programas e políticas públicas. Diante disso, precisa ser compreendido em sua plenitude, o que passa, necessariamente, pela identificação
de suas funções-chave e das competências esperadas para os agentes públicos que as ocupam ou ocuparão.
31 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução CNJ nº 347/2020. Dispõe sobre a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário. DJe/CNJ nº 335/2020, de 15/10/2020, p. 2-12. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/
atos/detalhar/3518. Acesso em: 20 mai. 2021.
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Entretanto, o que seriam “competências”? De acordo com o já conhecido conceito, é o conjunto
de conhecimentos, habilidades e atitudes esperadas para o exercício de um determinado conjunto de
atividades, oriundas de uma função ou cargo. Corroborando tal compreensão, o art. 3º do Decreto n.
9.991/2019,32 normativo que trata da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, apresenta o
diagnóstico de competências como a “identificação do conjunto de conhecimentos, habilidades e condutas necessários”.

Presume-se que um determinado agente deva cumprir, minimamente, as expectativas relacionadas ao cargo que ocupará, detendo formação acadêmica, experiência profissional e/ou perfil prático
compatível com a posição que ocupa. Mas, não poucas vezes, órgãos e entidades municipais, estaduais,
distritais e federais são ocupados em suas funções-chave da área de contratações por agentes que possuem unicamente lastro político, desmunidos, todavia, de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA)
ou do que atualmente se denomina competência 2.0, conhecimento, habilidades, atitudes, valores e entorno ou expressão (a CHAVE) como preferem alguns mais “antenados” com a moderna gestão das organizações.33

A gestão por competências é, há muito tempo, apontada na jurisprudência do TCU e na doutrina
como um caminho necessário à elevação da eficiência das contratações públicas. Timidamente, a sua
previsão vem avançando normativamente – como no caso da Resolução CNJ n. 347/2020, da nova Lei
de Licitações e Contratos e da Portaria SEGES/ME n. 8.678/2021. Duas são as principais vantagens de
sua implementação. Inicialmente, trará critérios mínimos e objetivos para a seleção dos ocupantes das
funções-chave da área de licitações, elevando o nível técnico da equipe e, consequentemente, tornando
o metaprocesso das contratações cada vez mais eficiente. Em segundo lugar, permitirá a identificação
das lacunas de conhecimento dos gestores que já fazem parte da área de contratações, orientando as
ações de capacitação que serão proporcionadas para o alcance dos perfis profissionais pré-definidos
e esperados. Por sinal, tal diagnóstico viabiliza a elaboração do Plano Anual de Capacitação através de
uma trilha de aprendizagem – conjunto integrado, sistemático e contínuo de ações destinadas ao desenvolvimento de pessoas e profissionais – que exsurge da análise das competências.

Destacando a possibilidade de realização de processos seletivos para a ocupação das funções-chave, relevante mencionar o Enunciado 2334 da I Jornada de Direito Administrativo, realizada pelo Conselho da Justiça Federal onde restou consignado:

32 BRASIL. Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019. Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento. Diário Oficial da União: seção 1, p. 1,
Brasília, DF, 29 ago. 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9991.htm
. Acesso em: 14 maiO 2021.
33 “A CHAVE em comum dentro do ambiente organizacional, que gera aprendizagem em grupo, fruto do diálogo e da troca de
informações, experiências e “insight”, que beneficiam e levam à melhor solução e transformam o raciocínio sistêmico em um
sistema vivo, atuante e proativo” (MORAES, Vagner Ferreira de. CHAVE – o conceito ampliado das organizações. Linkedin, 17
jan. 2016. Disponível em: https://www.linkedin.com/pulse/chave-o-conceito-ampliado-nas-organiza%C3%A7%C3%B5es-vagner-ferreira-moraes/?originalSubdomain=pt. Acesso em: 15 jun. 2021).
34 BRASIL. Enunciados da I Jornada de Direito Administrativo do Conselho Federal de Justiça - CJF. Disponível em:
https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/Jornada%20
de%20Direito%20Administrativo%20-%20Enunciados%20aprovados/jornada-de-direito-administrativo-enunciados-
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A existência de processo seletivo por competências para escolha de servidor para cargos de confiança
vagos não equipara as regras deste processo seletivo às de concurso público, nem o regime jurídico de
servidor em comissão ao de servidor em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira”.

Não podemos esquecer, ainda, que a nova Lei de Licitações e Contratos, no seu art. 12, atrela a
gestão por competências à designação dos agentes públicos ocupantes das funções-chave da norma
com preferencial vínculo efetivo com a Administração Pública, “formação compatível ou qualificação
atestada por certificação profissional emitida por escola de governo”, e a reafirmação da vedação ao
nepotismo.

Cabe mencionar, por fim, a Portaria da Governança das Contratações do Ministério da Economia
apresenta a Gestão por Competências não como uma de suas diretrizes, e sim como um de seus instrumentos, diferenciando-se da Resolução CNJ n. 347/2020 conceitualmente, mas em nada diminuindo
a relevância e a urgência da sua implementação. Sobre os instrumentos de governança, passaremos a
falar na sequência.
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INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA
De forma notória e sem esgotar a possibilidade de adoção de instrumentos outros, o art. 6º da Portaria SEGES/ME n. 8.678/2021 apresenta a relação dos documentos que são considerados aparatos de
governança das contratações públicas, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional,35 sem prejuízo de adoção por outros entes da federação, no que couber :
Art. 6º São instrumentos de governança nas contratações públicas, dentre outros:
I - Plano Diretor de Logística Sustentável - PLS;
II - Plano de Contratações Anual;

III - Política de gestão de estoques;

IV - Política de compras compartilhadas;
V - Gestão por competências;

VI - Política de interação com o mercado;

VII - Gestão de riscos e controle preventivo;

VIII - Diretrizes para a gestão dos contratos; e

IX - Definição de estrutura da área de contratações públicas.

Parágrafo único. Os instrumentos de governança de que trata este artigo devem estar alinhados entre
si.36

O alinhamento desses elementos nos conduz ao entendimento de que a implementação da governança
das contratações pressupõe um rito integrado, cujo resultado será sempre o de “agregar valor ao negócio do
órgão ou entidade, e contribuir para o alcance de seus objetivos, com riscos aceitáveis”.37

35 De ressaltar que o § 2º do art. 1º estabelece que os entes da federação que realizarem contratações com a utilização de
recursos da União oriundos de transferências voluntárias poderão observar as disposições dessa portaria, no que couber.
36 BRASIL. Portaria SEGES/ME n. 8.678, de 19 de julho de 2021. Dispõe sobre a governança das con-tratações públicas
no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Ministério da Economia/Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digi-tal/Secretaria de Gestão. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/
portaria-seges/me-n-8.678-de-19-de-julho-de-2021-332956169. Acesso em: 21 jul. 2021.
37 Nos termos do conceito de governança das contratações presente no inciso III do art. 2º da Portaria SEGES/ME n.
8.678/2021.
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Nos próximos itens, faremos uma abordagem ampla na busca de, inclusive, demonstrar que além de
alinhados, alguns instrumentos possuem forte integração, o que nos permite tratá-los, inclusive, de maneira
perfilada.

7.1 Desenvolvimento Nacional Sustentável e o Plano Diretor de Logística
Sustentável
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU) conceituou o desenvolvimento sustentável como aquele “capaz de suprir as necessidades da geração atual,
garantindo a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que
não esgota os recursos para o futuro”. Vê-se, portanto, que o conceito de sustentabilidade tem sua origem relacionada ao termo “desenvolvimento sustentável”, abarcando as dimensões ambiental, social,
econômica e cultural.
Rememorando, a dimensão ambiental visa a preservar os recursos naturais através de políticas
que permitam diminuir os estragos causados ao meio ambiente ao longo do tempo. A dimensão social,
por sua vez, refere-se ao capital humano, visando a criar mecanismos que melhorem a qualidade de vida
dos cidadãos suprindo necessidades básicas como educação, segurança, saúde e lazer, sendo, no âmbito
profissional, responsável por criar relações de trabalho legítimas e saudáveis com vistas ao desenvolvimento pessoal e coletivo. A dimensão econômica diz respeito a um processo produtivo que distribua
e ofereça seus produtos ou serviços através de uma relação de competitividade justa no mercado. Resumidamente, dirá respeito a pensar os processos econômicos de maneira mais profunda e responsável.
Por fim, a dimensão cultural trata da afirmação das culturas, assim como o conjunto das políticas que
foram postas em prática para seu reconhecimento, viabilidade e preservação.

O Desenvolvimento Nacional Sustentável é um dos princípios que devem ser considerados na aplicação da nova Lei de Licitações e Contratos, conforme o seu art. 5º; é um dos objetivos do processo licitatório, de acordo com o seu art. 11. Quanto a se tratar de um dos objetivos, não há novidade, visto que
se encontra presente no rol de objetivos do art. 3º da ainda vigente Lei n. 8.666/1993, desde a alteração
promovida pela Lei n. 12.349/2010.38 Com o propósito de regulamentar este último dispositivo, foi editado o Decreto n. 7.746/2012,39 para estabelecer critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção
38 BRASIL. Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010. Altera as Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.958, de 20 de
dezembro de 1994, e 10.973, de 2 de dezembro de 2004; e revoga o § 1o do art. 2o da Lei no 11.273, de 6 de fevereiro de
2006. Diário Oficial da União: seção 1, p. 1, Brasília, DF, 16 dez. 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12349.htm . Acesso em: 06 jun. 2021.
39 BRASIL. Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012. Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para
estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela
administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão
Interministerial de Sus-tentabilidade na Administração Pública - CISAP. (Redação dada pelo Decreto nº 9.178, de 2017)
Diário Oficial da União: seção 1, p. 9, Brasília, DF, 06 jun. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2012/decreto/d7746.htm . Acesso em: 02 jun. 2021.
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do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, bem como pelas empresas estatais dependentes.

Assim, com o intuito de formalizar e materializar a persecução do desenvolvimento nacional sustentável em suas dimensões, conforme preconizado no ordenamento jurídico e reafirmado na nova Lei
de Licitações e Contratos, desenvolve-se a necessidade de elaboração do Plano de Logística Sustentável,
apresentado pela Resolução CNJ n. 400/202140 da seguinte forma:
Art. 5º O PLS é instrumento que se alinha à Estratégia Nacional do Judiciário, e aos Planos Estratégicos
dos órgãos, com objetivos e responsabilidades definidas, indicadores, metas, prazos de execução, mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, que permite estabelecer e acompanhar práticas de
sustentabilidade, racionalização e qualidade, que objetivem uma melhor eficiência do gasto público e da
gestão dos processos de trabalho, considerando a visão sistêmica do órgão.

No anexo único da Resolução CNJ n. 347/2020, o Plano de Logística Sustentável é “o instrumento
de governança, vinculado ao planejamento estratégico do órgão ou entidade, que considera objetivos
e ações referentes a critérios e a práticas de sustentabilidade”, sendo apresentado no art. 5º da norma
como o primeiro dos instrumentos de governança das contratações.
Já de acordo com o art. 8º da Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021, de maneira prática, os PLS devem
conter, no mínimo:
I - diretrizes para a gestão estratégica das contratações e da logística no âmbito do órgão ou entidade;

II - metodologia para aferição de custos indiretos, que poderão ser considerados na escolha da opção
mais vantajosa à Administração, relacionados às despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação, tratamento de resíduos sólidos e impacto ambiental, entre outros fatores vinculados ao ciclo de
vida do objeto contratado;
III - ações voltadas para:

a) promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços;
b) racionalização da ocupação dos espaços físicos;

c) identificação dos objetos de menor impacto ambiental;
d) fomento à inovação no mercado;

e) inclusão dos negócios de impacto nas contratações públicas; e

f) divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável;

40 BRASIL. Conselho Nacional de Justsiça. Resolução n. 400, de 16 jun. 2021. Dispõe sobre a política de sustentabilidade no
âmbito do Poder Judiciário. DJe/CNJ nº 156/2021, de 18 de junho de 2021, p. 3-47. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/
atos/detalhar/3986. Acesso em: 02 jun. 2021.
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IV - responsabilidades dos atores envolvidos na elaboração, na execução, no monitoramento e na avaliação do PLS; e
V - metodologia para implementação, monitoramento e avaliação do PLS.

Além disso, em total alinhamento com o metaprocesso de contratação pública, o PLS deve nortear
a elaboração do Plano de Contratações Anual, dos estudos técnicos preliminares e dos anteprojetos, dos
projetos básicos ou dos termos de referência de cada contratação.41

Conclui-se que a sua elaboração proporcionará a realização de licitações sustentáveis que, de acordo com o que prescreve o Guia de Compras Públicas Sustentáveis da Fundação Getúlio Vargas (FGV),42
serão soluções “para integrar considerações ambientais e sociais em todos os estágios do processo da
compra e contratação dos agentes públicos [de governo] com objetivo de reduzir impactos à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos”.

7.2 Plano Anual de Contratações e o seu alinhamento à Política de Gestão de
Estoques, à Política de Compras Compartilhadas e à Política de Interação com o
Mercado
Denominado de Plano de Contratações Anual na Lei n. 14.133/2021, mas se referindo ao mesmo
documento, o cognominado PAC é o segundo instrumento de governança das contratações apresentado
tanto no art. 5º da Resolução CNJ n. 347/2020, quanto no art. 6º da Portaria SEGES/ME n. 8.678/2021.
Trata-se de um:
[...] instrumento de governança, elaborado anualmente pelos órgãos, contendo todas as compras e contratações que se pretende realizar ou prorrogar no exercício subsequente, inclusive obras, serviços de
engenharia e contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicações.

Repetidamente recomendado nos julgados do Tribunal de Contas da União, o plano encontra-se
previsto em normas infralegais, mencionando-se, a título de exemplo, a Instrução Normativa SEGES/
ME n. 1, de 10 de janeiro de 2019,43 que dispõe sobre Plano Anual de Contratações de bens, serviços,
obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública fe41 Nos exatos termos do § 1º do art. 8º da Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021.
42 BIDERMAN, Rachel; MACEDO, Laura Silvia Valente de; MONZONI NETO, Mario Prestes; MAZON, Rubens (org.). Guia de
compras públicas sustentáveis: uso do poder de compra do governo para a promoção do desenvolvimento sustentável. São Paulo: ICLEI; LACS; Gvces, 2008. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/15417. Acesso em: 14 jun. 2021.
43 BRASIL. Governo Digital do Ministério da Economia. Instrução Normativa nº 01, de 4 de março de 2019. Dispõe sobre
o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação agenciabrasilia.df.gov.br- SISP do Poder
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deral direta, autárquica e fundacional, bem como sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento
de Contratações, e a Resolução CJF n. 701, de 27 de abril de 2021,44 que trata da elaboração do mesmo
instrumento de governança no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus,
entre outros. Mas a Lei Geral de Licitações e Contratos recém-editada trouxe a sua elaboração de forma
ampla, ao definir, em seu art. 12, VII, que:
[...] a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de
cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com
o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir
o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis
orçamentárias. (Grifo nosso).

Mais do que prever o plano, a Lei n. 14.133/2021 aponta, ainda, que o PAC deverá ser divulgado e
mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado na realização de licitações e
na execução dos contratos, servindo ainda para balizar a realização da fase de planejamento da contratação, chamada na lei de fase preparatória, através da demonstração, nos estudos técnicos preliminares,
de que aquela determinada contratação se encontra prevista no Plano de Contratações Anual.45

Quanto ao seu teor, a jurisprudência do TCU já vinha afirmando o conteúdo que deve constar do
plano, conforme é possível verificar de excerto do Acórdão TCU nº 4039/2020 – Plenário:
[...] elabore, com a participação de representantes dos diversos setores [...], plano anual de contratações para o exercício subsequente, contendo, para cada contratação pretendida, as seguintes informações: descrição do objeto, quantidade estimada a ser adquirida/contratada, valor estimado,
identificação do requisitante, justificativa da necessidade, período estimado (mês), programa e/
ou ação em que se insere a contratação, e respectivos objetivos estratégicos a serem alcançados.
O plano anual de contratações deve abranger todas as unidades descentralizadas [...]; ser aprovado, [...],
divulgado na internet e acompanhado periodicamente para correção de desvios”. (Grifo nosso).

Repetindo estrutura semelhante, a Resolução CNJ n. 347/2020 trouxe, em seu art. 10, que o PAC
deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – o código de item;46

Executivo Federal. [S. l.], 2019. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/
id/59109742/do1e-2019-01-11-instrucao-normativa-n-1-de-10-de-janeiro-de-2019-59109733 Acesso em: 11 jun. 2021.
44 BRASIL. Resolução nº 701 – CJF, de 27 de abril de 2021. Dispõe sobre o Plano Anual de Contratações de obras, serviços
de Engenharia, Tecnologia da Informação, bens e serviços comuns no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º
graus. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-701-cjf-de-27-de-abril-de-2021-316994950 Acesso
em: 28 maio 2021.
45 Nos termos do §1º do art. 12 da Lei 14.133/2021.
46 Quanto ao código do item, a resolução cuida de esclarecer que, na medida do possível, deverá seguir a padronização dos
Sistemas de Catalogação de Material ou de Serviços do SIASG.
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II – a unidade requisitante do item;

III – a quantidade a ser adquirida ou contratada;
IV – a descrição sucinta ou do objeto;

V – a justificativa para a necessidade da aquisição ou contratação;
VI – a estimativa preliminar do valor;

VII – o grau de prioridade da compra ou contratação, com graduações de alto, médio e baixo; e
VIII – a data estimada para a compra ou contratação.

É muito importante que se diga que o Plano Anual de Contratações é responsável por mitigar
diversos riscos inerentes às contratações públicas. Sobre o tema, cabe mencionar excerto do livro
Governança em Aquisições Públicas, de autoria do professor Renato Fenili:47
O PACC [Plano Anual de Compras e Contratações] responde por ser uma das principais inovações
disruptivas no amplo escopo do planejamento das contratações. Se bem concebido e executado, detém a capacidade de mitigar riscos significativos do rito de compras, tais como o fracionamento
de despesas, compras repetidas do mesmo objeto (incrementando o custo do pedido), execução
financeira insatisfatória, falta de padronização e uso pouco racional da força de trabalho atuante
no processo de licitações. (Grifo nosso).

A Portaria SEGES/ME n. 8.678/2021 estabelece que os órgãos e entidades deverão elaborar seu
Plano de Contratação Anual de acordo com as regras definidas pela Secretaria de Gestão da Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, bem como que o
PCA deve ser elaborado a partir das diretrizes do PLS, que deverá estar alinhado ao planejamento estratégico do órgão ou entidade e subsidiará a elaboração da proposta orçamentária.
Nesse sentido, com fundamento no vasto arcabouço legal, destacamos alguns de seus benefícios:

Orientar a elaboração das propostas orçamentárias – o PCA servirá para orientar, como já dito,
a elaboração das propostas orçamentárias, visto que, dentre outras informações, apresentará a estimativa
preliminar do valor das contratações, afastando os órgãos da incômoda situação em que apresentam valores
na base do “chute” sem nenhum referencial ou apenas um valor repetido e/ou ajustado do exercício anterior,
quadro que, não poucas vezes, leva o órgão à inexecução de muitas ações estratégicas pela falta de recursos.
Adotar uma forte política de gestão de estoques – a providência de agregar demandas referentes a
objetos da mesma natureza é tão ou mais relevante, dado que, através de tal medida, diminui-se consideravel-

47 FENILI, Renato. Governança em aquisições públicas. São Paulo: Impetus, 2018, p. 199.
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mente a quantidade de processos licitatórios, cujo custo de transação é extremamente elevado, racionalizando
a utilização da força de trabalho da organização e, além disso, mitigando o risco de fracionamento da despesa,
visto que unirá os objetos que, dentro de um determinado exercício, seriam erroneamente contratados de forma direta através da dispensa de licitação pelo valor.
Construir um calendário de contratações – o órgão poderá distribuir no exercício as suas contratações,
impedindo que os agentes responsáveis por conduzir a fase externa da licitação – da publicação do edital à
homologação do resultado – permaneçam sobrecarregados em parte do exercício, via de regra nos últimos dias
do ano, e ociosos em outros momentos.
Subsidiar o mercado fornecedor de informações úteis – a divulgação do calendário anual de contratações trará, como resultado, a possibilidade de o mercado se organizar para participar das licitações, ampliando
a competitividade e potencializando a busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
Adotar política de compras compartilhadas – que diz respeito à possibilidade de órgãos distintos
realizarem, de forma conjunta, licitações para a aquisição de bens e serviços de interesse comum. O Sistema
de Registro de Preços é uma das formas como ela se viabiliza, visto que, além do órgão gerenciador da futura
ata de registro de preços, abre espaço para a participação de outros órgãos que poderão ser incluídos desde
o início de sua elaboração ou através de uma adesão tardia na figura do famigerado “carona”. Consórcios ou
termos de cooperação são outros meios jurídicos que permitem a realização das contratações compartilhadas.
As vantagens são pelo menos três. Em primeiro lugar, a economia processual, reduzindo, conforme já mencionado, o custo de transação, visto que, ao invés de cada órgão realizar a sua contratação, é feita apenas uma
para os órgãos participantes. Além disso, e em segundo lugar, vemos a presença da economia de escala, visto
que, com as maiores quantidades contratadas de uma vez, o valor do objeto contratual tende a ser reduzido. E,
por fim, em terceiro lugar, vemos o incremento na qualidade das especificações do objeto, uma vez que haverá,
igualmente, o compartilhamento do conhecimento técnico e da expertise pelos órgãos participantes na fase de
planejamento da contratação.

7.3 Plano Anual de Capacitação – como mecanismo decorrente da gestão por
competências
Podemos incluir o Plano Anual de Capacitação entre os “outros instrumentos” que, embora não
mencionados de forma expressa na recente Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021, decorrem diretamente
do instrumento Gestão por Competência (art. 6º, V).

A Resolução CNJ nº 347/2020 apresenta o Plano Anual de Capacitação como terceiro instrumento
de Governança das Contratações e no seu art. 13, determina que:
Observado o modelo de competência [...], os órgãos do Poder Judiciário deverão estabelecer formalmente o Plano Anual de Capacitação, contendo ações de capacitação para as funções-chave da
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gestão de contratações, incluindo dirigentes, pregoeiros, membros das comissões de licitação,
servidores que atuam na pesquisa de preços, gestores e fiscais de contratos, bem como agentes
que atuam nas demais fases do processo de contratações. (Grifo nosso).

A clara identificação das funções-chave da organização e das respectivas competências esperadas
para a sua ocupação fornece, às unidades de gestão de pessoas, a possibilidade de definir as trilhas
de aprendizagem, enquanto conjunto integrado, sistemático e contínuo de ações destinadas ao desenvolvimento de pessoas e profissionais, que deverão servir como baliza para a definição das ações de
capacitação que devem ser fornecidas aos atores do macroprocesso de contratação e das instâncias de
governança das contratações.
A Lei n. 14.133/2021 não trata de forma expressa do plano, mas menciona, em vários de seus
dispositivos, a relevância da capacitação. A primeira delas refere-se aos estudos técnicos preliminares,
pois uma das informações constante do planejamento guarda relação com as providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, incluindo, neste contexto, a capacitação dos servidores que atuarão como fiscais e gestores contratuais em conhecimentos correlatos ao
objeto contratual. Além disso, no gerenciamento de riscos das contratações, restou estabelecido que,
verificando-se impropriedades formais, além do aperfeiçoamento dos controles preventivos, caberá a
capacitação dos agentes públicos responsáveis pela mitigação dos riscos inerentes relevantes. A lei ainda aponta que os tribunais de contas deverão:

[...] promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados
para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei, incluídos cursos presenciais e a distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas.48

Mas a exigência de elaboração do Plano Anual de Capacitação para os agentes públicos envolvidos nas contratações públicas é anterior à nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, havendo
previsão de sua elaboração no Decreto n. 10.024/2019,49 denominado de Decreto do Pregão Eletrônico,
onde restou consignado, no art. 16, § 3º, que os órgãos e entidades regidos pela norma:
[...] estabelecerão planos de capacitação que contenham iniciativas de treinamento para a formação e a
atualização técnica de pregoeiros, membros da equipe de apoio e demais agentes encarregados da instrução do processo licitatório, a serem implementadas com base em gestão por competências.

48 Art. 173 da Lei 14.133/2021.
49 BRASIL. Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe
sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10024.htm. Acesso em: 15 jun. 2021.
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De acordo com o Plano Anual de Capacitação do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,50
Trata-se de um processo contínuo de gestão da capacitação que compreende as definições dos temas e
metodologias de capacitação a serem implementadas, as ações de capacitação voltadas à habilitação de
seus servidores e o monitoramento dos resultados”.

Por todo o exposto, verifica-se que o Plano Anual de Capacitação não é apenas uma “lista de cursos”
que devem ser realizados pelo órgão ou entidade, mas instrumento que deve se embasar nas lacunas
de competência verificadas pelos órgãos com o propósito de conduzir os ocupantes das funções-chave
da organização a um patamar onde possam realizar as atividades que lhe são atribuídas sem prejuízo
dos resultados esperados, agregando valor ao macroprocesso de contratação e à própria elaboração
dos instrumentos de governança das contratações, servindo, indiretamente, às entregas oriundas das
atividades finalísticas das organizações. E não se pode olvidar: seus resultados devem ser mensurados e avaliados para a execução de um processo de melhoria contínua nos próximos ciclos de
capacitação.
Cabe mencionar que o Plano Anual de Capacitação guarda muitas semelhanças com o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), instrumento criado e regulamentado pelo Decreto nº 9.991/2019,51
direcionado à Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e que tem como objetivo
promover o desenvolvimento dos servidores públicos nas competências necessárias à consecução da
excelência na atuação dos órgãos e das entidades. Como tal, deve servir como referência em suas diretrizes e elementos mínimos (arts. 3º e 4º52, respectivamente), enquanto não haja regulamentação específica pelos órgãos e entidades municipais, estaduais, distritais e federais.
50 Inteiro teor disponível em https://www.trt4.jus.br/portais/governanca/plano-capacitacao.
51 BRASIL. Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019. Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento. Diário Oficial da União: seção 1, p. 1, Brasília,
DF, 29 ago. 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9991.htm . Acesso
em: 14 maiO 2021.
52 “Art. 3º Cada órgão e entidade integrante do SIPEC elaborará anualmente o respectivo PDP, que vigorará no exercício
seguinte, a partir do levantamento das necessidades de desenvolvimento relacionadas à consecução dos objetivos institucionais. § 1º O PDP deverá: I - alinhar as necessidades de desenvolvimento com a estratégia do órgão ou da entidade;
II - estabelecer objetivos e metas institucionais como referência para o planejamento das ações de desenvolvimento; III atender às necessidades administrativas operacionais, táticas e estratégicas, vigentes e futuras; IV - nortear o planejamento
das ações de desenvolvimento de acordo com os princípios da economicidade e da eficiência; V - preparar os servidores
para as mudanças de cenários internos e externos ao órgão ou à entidade; VI - preparar os servidores para substituições
decorrentes de afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e da vacância do cargo; VII - ofertar ações
de desenvolvimento de maneira equânime aos servidores; VIII - acompanhar o desenvolvimento do servidor durante sua
vida funcional; IX - gerir os riscos referentes à implementação das ações de desenvolvimento; X - monitorar e avaliar as ações
de desenvolvimento para o uso adequado dos recursos públicos; e XI - analisar o custo-benefício das despesas realizadas
no exercício anterior com as ações de desenvolvimento. § 2º A elaboração do PDP será precedida, preferencialmente,
por diagnóstico de competências. § 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se diagnóstico de competências a
identificação do conjunto de conhecimentos, habilidades e condutas necessários ao exercício do cargo ou da função. Art.
4º O PDP conterá, no mínimo: I - a descrição das necessidades de desenvolvimento que serão contempladas no exercício
seguinte, incluídas as necessidades de desenvolvimento de capacidades de direção, chefia, coordenação e supervisão; II - o
público-alvo de cada necessidade de desenvolvimento; III - REVOGADO; IV - o custo estimado das ações de desenvolvimento.
Parágrafo único. O PDP também conterá as ações de desenvolvimento, caso já tenham sido definidas, com respectiva carga
horária estimada, que atenderão cada necessidade de desenvolvimento identificada, previstas para o exercício seguinte.”
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7.4 Processo de Gestão de Riscos e o Plano de Tratamento de Riscos do
Macroprocesso de Contratação
Inicialmente, precisamos enfrentar a questão basilar: o que é um risco? Ora, de acordo com o
modelo de Gerenciamento de Riscos Corporativos estabelecido pelo Committee of Sponsoring Organizations – COSO ERM:53
Os eventos podem gerar impacto tanto negativo quanto positivo ou ambos. Os que geram impacto
negativo representam riscos que podem impedir a criação de valor ou mesmo destruir o valor
existente. Os de impacto positivo podem contrabalançar os de impacto negativo ou podem representar oportunidades, que por sua vez representam a possibilidade de um evento ocorrer e influenciar
favoravelmente a realização dos objetivos, apoiando a criação ou a preservação de valor. A direção da
organização canaliza as oportunidades para seus processos de elaboração de estratégias ou objetivos,
formulando planos que visam ao aproveitamento destes. (Grifo nosso).

Já de acordo com o Manual de Gerenciamento de Riscos do Conselho da Justiça Federal,54 riscos
são aqueles eventos “com capacidade de afetar negativamente as metas e objetivos, processos de trabalho ou projetos institucionais”. Logo, nesse contexto, podemos firmar a compreensão de que onde há
objetivos, há riscos, mas nem sempre onde há riscos, há controles. E o processo licitatório, bem como a
execução contratual, possui riscos inerentes que devem ser identificados, avaliados e tratados, quando
relevantes, pelos órgãos e entidades públicas.
O entendimento supra foi abarcado na Nova Lei de Licitações e Contratos:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre
que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: [...]

X – a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual”; (Grifo nosso).

De igual forma, no art. 169 ficou definido que “as contratações públicas deverão submeter-se
a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo”, abarcando o uso
preferencial de ferramentas de tecnologia da informação e não deixando de mencionar práticas de
controle social realizado através de uma Administração Pública que persiga a diretriz da transparência.

53 O modelo, em sua última versão, encontra-se disponível para download gratuito no endereço: https://www.coso.org/
documents/coso-erm-executive-summary-portuguese.pdf
54 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Secretaria de Estratégia e Governança; Subsecretaria de Modernização da Gestão.
Manual de gerenciamento de riscos. Brasília, 2019. Disponível em: https://www.cjf.jus.br/cjf/unidades/estrategia-e-governanca/Manual_Gerenciamento_de_Riscos02.pdf. Acesso em: 15 jun. 2021.
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Mas a exigência do gerenciamento de riscos na Administração Pública não é inovação da Lei n.
14.133/2021. Diversas outras normas já traziam sua previsão, cabendo-nos mencionar, inicialmente, a
Instrução Normativa Conjunta da Controladoria Geral da União e do extinto Ministério do Planejamento
nº 1/2016, na qual restou estabelecido que:
Art. 3º Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão implementar, manter, monitorar e
revisar os controles internos da gestão, tendo por base a identificação, a avaliação e o gerenciamento de
riscos que possam impactar a consecução dos objetivos estabelecidos pelo Poder Público.

De igual forma, no já mencionado o Decreto n. 9.203/2017, Decreto da Governança Pública, em
seu artigo 17, restou definido, semelhantemente ao que hoje dispõe a NLLC, que cabe à alta administração das organizações da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional o estabelecimento, a manutenção e o aprimoramento da gestão de riscos e dos respectivos controles internos da
gestão, bem como a “análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a
consecução dos objetivos da organização no cumprimento da sua missão institucional”.

De forma específica e aplicada ao contexto das contratações públicas, vemos normas infralegais
que determinaram a realização do gerenciamento de riscos. Inicialmente, cita-se a Instrução Normativa
SEGES/MP nº 5/2017,55 normativo que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta, que em seu art. 25, atribuiu à equipe de planejamento a responsabilidade de realizar o gerenciamento de riscos da contratação, devendo abranger
todas as fases do procedimento, quais sejam: a fase de planejamento, a fase de seleção do fornecedor
e a fase de execução contratual. De igual maneira, vemos a já citada Instrução Normativa SEGES/ME n.
1/2019 que, em seu art. 8º, § 1º, determina que “as atividades de gerenciamento de riscos devem ser
realizadas durante todas as fases do processo de contratação”.
O macroprocesso de contratação – ou metaprocesso, como é denominado na Portaria do Ministério
da Economia – é “o agrupamento dos processos de trabalho de planejamento de cada uma das contratações, seleção de fornecedores e gestão de contratos”, conforme conceito apresentado pela Resolução CNJ n. 347/2020 representadas no diagrama a seguir:
Percebe-se a lógica sequencial das suas fases, sendo as anteriores essenciais ao sucesso das posteriores, inclusive no que toca ao estabelecimento de controles eficientes à mitigação de seus riscos,
sendo a gestão de riscos e controle preventivo também um dos instrumentos de governança previstos
na Portaria SEGES/ME n. 8.678/2021.

55 BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de Gestão. Instrução Normativa nº 5, de 26
de maio de 2017. Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução
indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União: seção 1, p.
90, Brasília, DF, 26 maio 2017. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/
id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783 Acesso em: 06 jun. 2021.
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Para tanto, aplicar-se-á o denominado processo de gestão de riscos, que foi conceituado pela Resolução CNJ n. 347/2020 da seguinte forma:
Gestão de Riscos das contratações: trata-se de gerenciar os riscos que possam impactar negativamente o
alcance dos objetivos definidos pela organização para as contratações [...]. O objetivo é identificar riscos,
classificá-los pela sua relevância e estabelecer controles internos para aqueles que devam ser reduzidos.
Esse trabalho é essencial para aperfeiçoar o macroprocesso de contratação, garantindo que seus objetivos sejam alcançados.

Ele será composto pelas etapas indicadas a seguir.

O estabelecimento do contexto é a compreensão do ambiente interno e externo que pode afetar
os objetivos. cujos riscos estão sendo geridos. Consistirá na identificação das atividades inerentes ao
processo de trabalho ou atividade, bem como dos principais atores envolvidos em sua execução. Munido
de tais dados, passa-se ao levantamento dos fatores internos e externos, favoráveis e contrários ao atin-
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gimento dos objetivos organizacionais, utilizando-se, para tanto, de ferramentas metodológicas como a
Análise SWOT,56 por exemplo.

Por sua vez, a identificação dos riscos é a fase em que há o reconhecimento e a descrição dos
eventos que podem afetar negativamente os objetivos ou as atividades que estão sendo geridos. Essencial que, para cada risco, sejam identificadas também as causas e as consequências de cada evento para
que, posteriormente, sejam relacionados controles preventivos e corretivos, respectivamente. O Guia de
Gestão de Riscos do STF57 indica o uso do diagrama Bow Tie como instrumento que “permite refletir a
respeito das causas e consequências de cada evento de risco identificado no brainstorming”,58 inclusive
colaborando “para eliminar possíveis riscos redundantes e até mesmo aqueles que não afetam o objetivo do objeto selecionado”. Nesse sentido, para chegar ao diagrama Bow Tie, a equipe do STF desenvolveu
dois importantes instrumentos: o Mapa do Contexto e a Lista dos eventos de risco.
Mapa do Contexto

Fonte: STF

Lista dos eventos de risco

Fonte: STF

A análise dos riscos é o momento em que se mensura o quanto os eventos afetam os objetivos
estratégicos, táticos ou operacionais da organização e servirá para avaliar o impacto do risco sobre o
objetivo, ou seja, medir o potencial comprometimento do objetivo caso aquele evento negativo venha a

56 A análise SWOT integra as metodologias de planejamento estratégico organizacional. A aplicação da técnica, segundo
alguns autores, pode ocorrer quando do diagnóstico estratégico, após a definição da missão ou após o estabelecimento de
objetivos de uma determinada organização. De qualquer forma, deve ser aplicada anteriormente à formulação estratégica de
ação (BRASIL. Tribunal de Contas da União. Análise SWOT e Diagrama de Verificação de Risco aplicados em Auditoria.
Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog), 2010. Disponível em: https://portal.
tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A158FE98EE0158FEF2F25843D5. Acesso em: 13 jun. 2021).
57 BRASIL. Guia de gestão de riscos. Versão 1.0. Edição atualizada em dezembro de 2019. Brasília: STF, Secretaria de
Gestão Estratégica, Escritório de Gestão Aplicada, 2019. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/centralDoCidadaoAcessoInformacaoGestaoEstrategica/anexo/GestaodeRiscos/GuiaGestaodeRiscos.pdf Acesso em: 13 jun. 2021.
58 O brainstorming é uma dinâmica de grupo que é usada em várias empresas como uma técnica para resolver problemas
específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos, para juntar informação e para estimular o pensamento criativo. Conceito disponível em: https://www.significados.com.br/brainstorming/
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ocorrer, mas também verificar a probabilidade de ocorrência do risco, que consiste nas chances de que
ele se concretize. Através desses dois dados, passa-se à mensuração do risco através da denominada
Matriz Impacto x Probabilidade.
Diagrama Bow Tie

Fonte: STF

Nesse momento, cada um dos riscos deve ser classificado tomando-se por base uma escala de
probabilidade com a correspondente escala de impacto, utilizando-se da seguinte equação:
NRI=P x I onde,

NRI = Nível de Risco Inerente
P = Probabilidade
I = Impacto

O Guia de Gestão de Riscos do STF nos apresenta as seguintes escalas de probabilidade e de impacto:
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De acordo com o Manual de Gerenciamento de Riscos do CJF,59 a avaliação dos riscos “envolve comparar o nível de risco encontrado durante o processo de análise com o que foi elencado no estabelecimento do
contexto. A partir dessa comparação, será verificada a necessidade de tratamento”.
Para tanto, cabe ao gestor da atividade ou processo, também reconhecido nesse contexto como proprietário dos riscos, verificar se o nível de risco mensurado na Matriz Impacto x Probabilidade é superior ao denominado apetite a riscos da organização – nível de risco que uma organização está disposta a aceitar enquanto
persegue seus objetivos.
Considerando os riscos relevantes – aqueles identificados e considerados intoleráveis pela organização –, passa-se ao tratamento dos riscos, fase na qual serão planejadas e implementadas as ações
de resposta que mitiguem, transfiram ou evitem os riscos, trazendo os riscos residuais – aqueles que
remanescem após a implementação dos controles – a um nível aceitável.
59 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Secretaria de Estratégia e Governança; Subsecretaria de Modernização da Gestão.
Manual de gerenciamento de riscos. Brasília, 2019. Disponível em: https://www.cjf.jus.br/cjf/unidades/estrategia-e-governanca/Manual_Gerenciamento_de_Riscos02.pdf. Acesso em: 15 jun. 2021.
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É necessário avaliar a viabilidade técnica, a tempestividade e o custo-benefício das medidas
de resposta ao risco elencadas, decidindo, a partir dessa análise crítica, quais medidas serão efetivamente implementadas pela gestão. São os denominados controles internos da gestão. Para tanto, é
sugerida a participação de pessoas que conheçam bem o tema em oficinas nas quais sejam utilizadas
técnicas como o brainstorming, entrevistas, questionários etc.
Nesse ponto, cabe-nos retornar e destacar parte do conceito de processo de gestão de riscos apresentado pela Resolução CNJ n. 347/2020, extraindo excerto onde se aponta que o processo:

Contempla, além do gerenciamento dos riscos relacionados às contratações específicas, a gestão dos riscos relacionados ao macroprocesso de trabalho de contratações, que são aqueles que podem impactar
negativamente os processos de trabalho definidos pela organização para o planejamento de cada uma
das contratações, a seleção dos fornecedores e a gestão dos contratos.

A partir de tal afirmação, é necessário compreender que o Plano de Tratamento de Riscos do
Macroprocesso de Contratação, instrumento de governança apresentado no art. 5º da Resolução CNJ n.
347/2020, não se confunde com o Mapa de Riscos ou com a Matriz de Alocação de Riscos.

O Plano de Tratamento de Riscos do Macroprocesso de Contratação é o documento no qual estão
previstas as ações a serem implementadas para reduzir a probabilidade e o impacto dos riscos avaliados no macroprocesso de contratações. Nele, devem estar especificados os controles de segurança
que precisam ser implementados, os responsáveis, os prazos, bem como os recursos alocados. Nesse
plano, não são tratados os riscos de maneira casuística, no que concerne a uma determinada
contratação, mas a todos os riscos inerentes ao macroprocesso nas suas três fases de forma abstrata, permitindo que sejam estabelecidos controles ao nível de entidade – os cognominados Entity Level Controls (ELC) –, bem como controles ao nível de atividade que se apliquem e gerem resultados
indistintamente.

O Mapa de Riscos, por sua vez, é o documento elaborado para a identificação dos principais riscos
que permeiam um determinado procedimento de contratação e as respectivas ações para o seu controle
preventivo e corretivo, cabendo a sua inclusão nos respectivos processos administrativos, conforme
consta em diversas normas infralegais, como as já citadas Instruções Normativas (INs) n. 5/201760 e n.
1/2019, além da Resolução CNJ n. 182/2013,61 que trata do Modelo de Contratações de Tecnologia da
Informação (MCTI) do Poder Judiciário.
Havendo o Plano de Tratamento de Riscos do Macroprocesso, funcionará de forma subsidiária,
englobando apenas os riscos verificados no caso concreto da contratação examinada e que não tenham
sido abarcados pelo plano, sob pena de ocorrer a sobreposição de ações de controle.

60 Neste sentido indicamos o Anexo IV da IN Seges/MPDG n. 05/2017
61 BRASIL. Resolução CNJ nº 182/2013. Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
DJe/CNJ nº 199/2013, de 18/10/2013. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1874 . Acesso em: 20 maiO
2021.
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Por fim, temos figura inovadora, apresentada pela Nova Lei de Licitações e Contratos, que é a Matriz de Alocação de Riscos, cujo conceito foi apresentado no art. 6º, XXVII, como sendo:
[...] cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação”.

Esse instrumento servirá ao propósito específico de listar as hipóteses de alteração da equação
econômico-financeira do contrato e ao seu restabelecimento “nos casos em que o sinistro seja
considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o
restabelecimento”. Servirá igualmente para definir as hipóteses de resolução contratual e de contratação
obrigatória de seguro, conforme preceitua o art. 22 da NLLC.
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8

DIRETRIZES DO TCU PARA A BOA GOVERNANÇA

Não podemos concluir este e-book sem trazer à baila as Diretrizes para a Boa Governança mencionadas no Referencial Básico de Governança Organizacional para organizações públicas e outros entes
jurisdicionados ao TCU, lembrando, mais uma vez, que nos termos do parágrafo único do art. 11 da nova
Lei de Licitações e Contratos:
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.

Nesse sentido, considerando o teor do citado referencial, é essencial que a Administração atue de
forma a:
a) definir formalmente e comunicar claramente os papéis e responsabilidades das instâncias internas
e de apoio à governança, e assegurar que sejam desempenhados de forma efetiva;
b) estabelecer processos decisórios transparentes, baseados em evidências e orientados a riscos, motivados pela equidade e pelo compromisso de atender ao interesse público;
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c) promover valores de integridade e implementar elevados padrões de comportamento, começando
pela demonstração de conduta exemplar da liderança da organização e de apoio às políticas e programa
de integridade;
d) aprimorar a capacidade da liderança da organização, garantindo que seus membros tenham habilidade, conhecimentos e experiências necessários ao desempenho de suas funções; avaliando o desempenho deles como indivíduos e como grupo; e equilibrando, na composição da liderança, continuidade
e renovação;
e) desenvolver continuamente a capacidade da organização, assegurando a eficácia e eficiência da gestão dos recursos organizacionais, como a gestão e a sustentabilidade do orçamento, das pessoas, das
contratações e da tecnologia e segurança da informação;

f) apoiar e viabilizar a inovação para agregar valor público e lidar com as limitações de recursos e com
novas ameaças e oportunidades;
g) estabelecer um sistema eficaz de gestão de riscos e controles internos;

h) estabelecer objetivos organizacionais alinhados ao interesse público e comunicá-los de modo que o
planejamento e a execução das operações reflitam o propósito da organização e contribuam para alcançar os resultados pretendidos;
i) monitorar o desempenho da organização e utilizar os resultados para identificar oportunidades de
melhoria e avaliar as estratégias organizacionais estabelecidas;

j) considerar os interesses, direitos e expectativas das partes interessadas nos processos de tomada de
decisão;
k) implementar boas práticas de transparência;

l) prestar contas às partes interessadas e implementar mecanismos eficazes de responsabilização dos
agentes;

m) apoiar o uso das ferramentas digitais para aumentar e facilitar a participação das partes interessadas nas decisões públicas e aprimorar a prestação de serviços públicos;

n) promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico;

o) editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela legitimidade,
estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando consultas públicas, sempre que conveniente. (Grifo nosso).

Não por acaso, grifamos cada um dos verbos acima para demonstrar que implantar governança
requer atitude e coragem, cabendo aos órgãos da Administração Pública superar os desafios e caminhar,
preferencialmente a passos largos, em direção à construção dessa viga mestra chamada governança.
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9

CONCLUSÃO
De tudo o que ficou dito e após detalhada análise acerca da estruturação e consolidação do modelo
de governança na estrutura da Administração Pública brasileira, conclui-se por inexorável a chegada da
governança das contratações aos diversos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública
direta, autárquica e fundacional da União, dos estados, do distrito federal e dos municípios.

Partimos de uma análise histórica, atravessando os três grandes modelos históricos de Administração Pública, cabendo aos dois últimos, cada um à sua maneira e à sua época, imprimir um Estado
mais eficiente e que entregue melhores e maiores resultados ao cidadão-proprietário.

Apresentamos, ao longo do texto, conceitos essenciais sobre governança pública organizacional e,
de forma mais específica, governança das contratações, inclusive apresentando como “o TCU sintetizou o conceito de que a governança pública organizacional compreende essencialmente os mecanismos
de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da
gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”.62 Por sua vez, ao cuidar da governança das contratações, trouxemos à baila a Resolução CNJ n.
347/2020 demonstrando de forma analítica a recepção de suas principais diretrizes pela nova Lei de
Licitações e Contratos.
Nesse sentido, demonstramos que o Poder Judiciário, quando sai na frente através da mencionada
resolução, demonstra uma conjugação de esforços em prol da implantação de uma sólida governança
das contratações, partindo, por inspiração, de cases de sucesso na Administração Pública.

No plano jurídico, utilizamos de vários instrumentos normativos que há muito se alinham com a
busca de melhoria na governança das contratações, partindo do Decreto-Lei n. 200/1967 até a recentíssima Lei n. 14.133/2021. Por meio de uma abordagem ampla dos vários instrumentos que compõem a
implantação da governança, buscamos demonstrar que, apesar de complexo, tal procedimento há que
ser integrado e muito bem articulado, cumprindo à alta administração a responsabilidade de implantar “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”.
Buscamos demonstrar, ainda, que o gerenciamento dos riscos é fundamental na implantação dos
mecanismos de governança, contribuindo para: aperfeiçoar o processo de tomada de decisão, ao basear-se em informações íntegras e confiáveis; apoiar a governança; subsidiar o planejamento estratégico; aprimorar os controles internos, para permitir a identificação e retirada de alguns controles des62 Nos termos do Referencial Básico de Governança do TCU.
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necessários; estimular a transparência organizacional; melhorar a alocação de recursos,63 entre outros
benefícios.
Concluímos trazendo, por oportuno, lição do mestre Marçal Justen Filho,64 segundo a qual:

Não existe um modelo único e padronizado para a governança pública. Há soluções práticas distintas, cuja adoção é aceitável na medida que a escolha implante os mecanismos e procedimentos necessários.

A escolha dos mecanismos organizacionais e das soluções funcionais dependerá inclusive das características
da entidade envolvida, das suas atribuições e das circunstâncias que a rodeiam.

Além disso, não podemos descuidar da crescente necessidade de um ambiente íntegro que favoreça a cultura da governança, cultura essa que possa ser implantada, ainda que de forma simplificada,
nos órgãos, entidades e municípios de pequeno porte, porque, como colocamos alhures: o fundamental
é começar!
Sim, a governança é possível. Mais do que isso, sua implementação é urgente e necessária! Vamos
juntos?

63 BRASIL. Guia de gestão de riscos. Versão 1.0. Edição atualizada em dezembro de 2019. Brasília: STF, Secretaria de
Gestão Estratégica, Escritório de Gestão Aplicada, 2019. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/centralDoCidadaoAcessoInformacaoGestaoEstrategica/anexo/GestaodeRiscos/GuiaGestaodeRiscos.pdf Acesso em: 13 jun. 2021.
64 JUSTEN Filho, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratações administrativas. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021. Epub.
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