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  RODRIGO BERTOCCELLI

A nova lei de licitações traz avanços para a
concorrência pública? NÃO
Processo continuará incapaz de afastar as assimetrias de informações

16.abr.2021 às 23h15

 EDIÇÃO IMPRESSA (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2021/04/17/)

Rodrigo Bertoccelli
Advogado e sócio de Felsberg Advogados nas áreas de compliance, infraestrutura,
privatização e saneamento

A nova lei de licitações (https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/bolsonaro-sanciona-novo-marco-

legal-de-licitacoes.shtml) perdeu uma grande oportunidade de inovar em contratações

públicas. O texto da lei nº 14.133/2021 (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.133-de-1-de-

abril-de-2021-311876884) sistematiza uma série de dispositivos das leis 8.666/1993,

10.520/2002 e 12.462/2011, transforma em lei a jurisprudência do TCU

(Tribunal de Contas da União) (https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/12/nova-lei-de-

licitacoes-obriga-orgaos-de-controle-a-seguir-orientacao-do-tcu.shtml), amplia controles, sanções e

formalidades. Mas vai resolver o problema?

Penso que não. Seguiremos com um processo de contratações públicas

(https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/novo-marco-da-licitacao-consolida-boas-praticas-mas-ainda-peca-com-

burocracia-dizem-especialistas.shtml) ineficaz e que não será capaz de afastar as

assimetrias de informações e ineficiências. Quanto mais complexa a licitação

e repleta de critérios formais, menor é o número de interessados e maiores

as distorções que conduzirão à seleção adversa: pagar muito por um bem ou

OPINIÃO

Assinado com Google Gerenciar



17/04/2021 A nova lei de licitações traz avanços para a concorrência pública? NÃO - 16/04/2021 - Opinião - Folha

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/04/a-nova-lei-de-licitacoes-traz-avancos-para-a-concorrencia-publica-nao.shtml 2/4

serviço público de qualidade inferior. Ainda mais neste momento que

precisamos de previsibilidade para a retomada do crescimento econômico.

O legislador buscou com a lei nº 8.666/1993, em resposta aos escândalos de

corrupção à época, reduzir a discricionariedade do administrador público no

processo de contratações; não eram tão importantes considerações sobre

eficiência e custos da licitação, mas a adoção de critérios objetivos e

procedimentos formais burocratizados para afastar os oportunistas. Mas não

funcionou. O formalismo excessivo deu espaço a um processo licitatório

moroso, sobrepreços em razão dos custos de transação, cartéis e

contratações antieconômicas para o interesse público, além de não servir ao

combate à corrupção.

Não significa dizer que a nova lei de licitações não contemple inovações

positivas ou não tenha contribuído na boa sistematização das alterações

recentes, como a lei do pregão e do RDC (Regime Diferenciado de

Contratações Públicas). A crítica reside sobre a estrutura da nova lei, que

mantém colunas do século passado que não resolverão os problemas do

cidadão e da infraestrutura, sobretudo de forma inovadora, por meio de uma

administração pública de resultados.

O advogado Rodrigo Bertoccelli - Felsberg Advogados
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A lei nº 14.133/2021 poderia ter oferecido um caminho mais seguro para

inovações nas contratações públicas. Na era do apagão das canetas e da forte

influência dos órgãos de controle, sobra pouco espaço para o

experimentalismo jurídico por parte da administração pública e

oportunidades para as startups.

No campo sancionatório, a nova lei apostou no rigor punitivo, ainda que a

história recente já tenha demonstrado que o recrudescimento não evita a

corrupção. Nesse sentido, ela deve alcançar dois resultados: criar mais

indefinições e aumentar a punição, ampliando os riscos de negócio com o

poder público, e fortalecer os órgãos de controle, sobretudo os tribunais de

contas. Esse não parece ter sido o melhor caminho para estimular a boa

gestão pública e aumentar a eficiência nas contratações públicas brasileiras.

Entre as boas novidades (https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/04/regras-do-jogo.shtml)

destaco o diálogo competitivo e a adoção de programas de compliance para

as empresas que contratarem com o poder público. Por outro lado, mais uma

vez perdemos a oportunidade de trazer mais racionalidade e pragmatismo às

contratações públicas. Novos princípios e uma lei mais complexa não vão

resolver o problema das contratações públicas.

A solução estava no sentido contrário: um processo mais simples, com

decisões transparentes e motivadas, pautadas por critérios adequados ao

mercado e com horizontes mais amplos para a inovação. Infelizmente ainda

não superamos a crença da lei nº 8.666/93 de que a formalidade e os

caminhos prescritos em lei previnem a corrupção.
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aplicativo gratuito na Apple Store (https://apps.apple.com/br/app/folha-de-s-

paulo/id943058711?utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=appletextocurto) ou na

Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?

id=br.com.folha.app&hl=pt_BR&utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=androidtextocurto)

para receber alertas das principais notícias do dia. A sua assinatura nos

ajuda a fazer um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado!
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