
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOVA LEI DE LICITAÇÕES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 10 de dezembro de 2020 o Senado Federal aprovou, em caráter definitivo, a 
Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (PL 4253/2020 – Substitutivo da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 559, de 2013), que além de 
estabelecer novas normas gerais de licitação e contratação para a administração pública 
e modificar leis correlatas, visa revogar a atual Lei n. 8.666/1993 e alterar o Código 
Penal. O projeto está pendente de sanção pelo presidente da República.  
  
Considerando que a inovação no ordenamento jurídico impactará sobremaneira a 
instrução e decisões proferidas nos processos de competência do Tribunal de Contas, a 
Escola Superior de Contas reuniu uma coletânea de artigos informativos científicos, e-
books, eventos, podcasts e vídeos, todos com a finalidade de propiciar uma primeira 
aproximação com a temática, assim como a disseminação de reflexões doutrinárias que 
permeiam a mudança legislativa.    

 
A Escola Superior de Contas pensando em você!  

 
Bom estudo! 



 

 

NOVA LEI DE LICITAÇÕES – ARTIGOS INFORMATIVOS E CIENTÍFICOS 

Fonte Artigo Link Informações Gerais 

Consultor Jurídico  A restrição à celebração de ANPP 

na nova Lei de Licitações 

https://www.conjur.com.br/2021-fev-

09/opiniao-restricao-anpp-lei-licitacoes 

Autoria: Thiago Diniz Nicolai e Renata 

Rodrigues de Abreu Ferreira. Publicado 

no site Consultor Jurídico em 9 de 

fevereiro de 2021.   

A nova Lei de Licitações e os 

pressupostos de fato na 

consideração jurídica 

https://www.conjur.com.br/2021-jan-

24/opiniao-lei-licitacoes-pressupostos-

fato#author 

Autoria: Vanessa Cerqueira Reis de 

Carvalho e Thaís Marçal. Publicado no 

site Consultor Jurídico em 24 de janeiro 

de 2021.   

O dever de pagamento na Nova Lei 

de Licitações: será o fim dos restos 

a pagar? 

https://www.conjur.com.br/2021-jan-

15/vanessa-reis-dever-pagamento-lei-

licitacoes 

Autoria: Vanessa Cerqueira Reis de 

Carvalho. Publicado no site Consultor 

Jurídico em 15 de janeiro de 2021.   

A advocacia pública e a Nova Lei 

de Licitações 

https://www.conjur.com.br/2021-jan-

15/rodrigo-lara-advocacia-publica-lei-

licitacoes 

Autoria: Rodrigo Pugliesi Lara. Publicado 

no site Consultor Jurídico em 15 de 

janeiro de 2021.   

Aspectos gerais da nova Lei de 

Licitações 

https://www.conjur.com.br/2021-jan-

03/lima-lima-aspectos-gerais-lei-

licitacoes 

Autoria: Anaíse Anádia Pires Ferreira 

Lima e Marcylio de Alencar Ferreira 

Lima.  Publicado no site Consultor 

Jurídico em 3 de janeiro de 2021.   

Modificações na Lei de Licitações 

são eficazes para proteger a 

Administração? 

https://www.conjur.com.br/2020-dez-

27/luiza-bartolo-lei-licitacoes-eficaz-

proteger-estado 

Autoria: Luiza Perrelli Bartolo. Publicado 

no site Consultor Jurídico em 27 de 

dezembro de 2020. 
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A vigência da nova Lei de 

Licitações: um biênio na Torre de 

Babel 

https://www.conjur.com.br/2020-dez-

25/luiz-quintella-lei-licitacoes-bienio-

torre-babel 

Autoria: Luiz Quintella. Publicado no site 

Consultor Jurídico em 25 de dezembro 

de 2020. 

A nova Lei de Licitações: um 

museu de novidades? 

https://www.conjur.com.br/2020-dez-

23/rafael-oliveira-lei-licitacoes-museu-

novidades 

Autoria: Rafael Carvalho Rezende 

Oliveira. Publicado no site Consultor 

Jurídico em 23 de dezembro de 2020. 

A nova Lei de Licitações e o velho 

problema da validade da lei penal 

no tempo 

https://www.conjur.com.br/2020-dez-

22/opiniao-lei-licitacoes-problema-lei-

penal-tempo 

Autoria: Tiago Caruso e Rodrigo Pardal. 

Publicado no site Consultor Jurídico em 

22 de dezembro de 2020. 

Projeto de Lei 4.253/2020 tem 

artigo inconstitucional 

https://www.conjur.com.br/2020-dez-

21/opiniao-pl-42532020-artigo-

inconstitucional#author 

Autoria: Odilon Cavallari de Oliveira. 

Publicado no site Consultor Jurídico em 

21 de dezembro de 2020. 

Destaques da nova Lei de 

Licitações 

https://www.conjur.com.br/2020-dez-

17/marcela-arruda-destaques-lei-

licitacoes 

Autoria: Marcela Arruda. Publicado no 

site Consultor Jurídico em 17 de 

dezembro de 2020. 

Instituto Rui 

Barbosa - IRB 

Assimetrias de Informação na nova 

Lei de Licitação e o Problema da 

Seleção Adversa 

https://irbcontas.org.br/artigo/assimetria

s-de-informacao-na-nova-lei-de-

licitacao-e-o-problema-da-selecao-

adversa/ 

Autoria: Marcos Nóbrega e Diego Franco 

de Araújo Jurubeba. Publicado no site do 

Instituto Rui Barbosa em 14 de 

dezembro de 2020.  

O 171 que deve ser evitado na 

Nova Lei de Licitações 

https://irbcontas.org.br/artigo/o-171-que-

deve-ser-evitado-na-nova-lei-de-

licitacoes/ 

Autoria: Fabrício Motta e Victor Amorim. 

Publicado no site do Instituto Rui 

Barbosa - IRB em 17 de dezembro de 

2020.  
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Nova Lei de Licitações: reflexões 

sobre atribuir ao controlador a 

missão de assessorar o gestor 

https://irbcontas.org.br/artigo/nova-lei-

de-licitacoes-reflexoes-sobre-atribuir-ao-

controlador-a-missao-de-assessorar-o-

gestor/ 

Autoria: Ismar Viana e Marcus Vinicius 

de Azevedo Braga. Publicado no site do 

Instituto Rui Barbosa em 14 de 

dezembro de 2020. 

Jusbrasil Como Ficam os Fiscais de 

Contratos na Nova Lei de 

Licitações? 

https://simoneaca.jusbrasil.com.br/artigo

s/1163223675/como-ficam-os-fiscais-

de-contratos-na-nova-lei-de-licitacoes 

Autoria: Simone Amorim. Publicado na 

plataforma Jusbrasil em 4 de fevereiro de 

2021. 

Os Princípios da Nova Lei de 

Licitações 

https://simoneaca.jusbrasil.com.br/artigo

s/1163223657/os-principios-da-nova-lei-

de-licitacoes 

Autoria: Simone Amorim. Publicado na 

plataforma Jusbrasil em 4 de fevereiro de 

2021.  

O Pregão na Nova Lei de Licitações https://simoneaca.jusbrasil.com.br/artigo

s/1153136129/o-pregao-na-nova-lei-de-

licitacoes 

Autoria: Simone Amorim. Publicado na 

plataforma Jusbrasil em 15 de janeiro de 

2021. 

Nova Lei de Licitações. 

Considerações Iniciais. Principais 

novidades. 

https://fsaintclair.jusbrasil.com.br/artigos

/1142437546/nova-lei-de-licitacoes 

Autoria: Francisco Saint Clair de Neto. 

Publicado na plataforma Jusbrasil em 12 

de dezembro de 2020.  

Observatório da 

Nova Lei de 

Licitações - ONLL 

Um ensaio sobre ‘obras comuns de 

engenharia’ na Nova Lei de 

Licitações e Contratos 

Administrativos 

http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/

02/05/um-ensaio-sobre-obras-comuns-

de-engenharia-na-nova-lei-de-licitacoes-

e-contratos-administrativos/ 

Autoria: Rafael Jardim Cavalcante. 

Publicado no portal Observatório da 

Nova Lei de Licitações em 5 de fevereiro 

de 2021.  

O direito administrativo 

sancionador: considerações sobre 

o PL 4253/20 e a futura lei de 

licitações 

http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/

01/20/o-direito-administrativo-

sancionador-consideracoes-sobre-o-pl-

4253-20-e-a-futura-lei-de-licitacoes/ 

Autoria: Cristiana Fortini e Mariana 

Magalhães Avelar. Publicado no portal 

Observatório da Nova Lei de Licitações 

em 20 de janeiro de 2021. 

https://irbcontas.org.br/artigo/nova-lei-de-licitacoes-reflexoes-sobre-atribuir-ao-controlador-a-missao-de-assessorar-o-gestor/
https://irbcontas.org.br/artigo/nova-lei-de-licitacoes-reflexoes-sobre-atribuir-ao-controlador-a-missao-de-assessorar-o-gestor/
https://irbcontas.org.br/artigo/nova-lei-de-licitacoes-reflexoes-sobre-atribuir-ao-controlador-a-missao-de-assessorar-o-gestor/
https://irbcontas.org.br/artigo/nova-lei-de-licitacoes-reflexoes-sobre-atribuir-ao-controlador-a-missao-de-assessorar-o-gestor/
https://simoneaca.jusbrasil.com.br/artigos/1163223675/como-ficam-os-fiscais-de-contratos-na-nova-lei-de-licitacoes
https://simoneaca.jusbrasil.com.br/artigos/1163223675/como-ficam-os-fiscais-de-contratos-na-nova-lei-de-licitacoes
https://simoneaca.jusbrasil.com.br/artigos/1163223675/como-ficam-os-fiscais-de-contratos-na-nova-lei-de-licitacoes
https://simoneaca.jusbrasil.com.br/artigos/1163223657/os-principios-da-nova-lei-de-licitacoes
https://simoneaca.jusbrasil.com.br/artigos/1163223657/os-principios-da-nova-lei-de-licitacoes
https://simoneaca.jusbrasil.com.br/artigos/1163223657/os-principios-da-nova-lei-de-licitacoes
https://simoneaca.jusbrasil.com.br/artigos/1153136129/o-pregao-na-nova-lei-de-licitacoes
https://simoneaca.jusbrasil.com.br/artigos/1153136129/o-pregao-na-nova-lei-de-licitacoes
https://simoneaca.jusbrasil.com.br/artigos/1153136129/o-pregao-na-nova-lei-de-licitacoes
https://fsaintclair.jusbrasil.com.br/artigos/1142437546/nova-lei-de-licitacoes
https://fsaintclair.jusbrasil.com.br/artigos/1142437546/nova-lei-de-licitacoes
http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/02/05/um-ensaio-sobre-obras-comuns-de-engenharia-na-nova-lei-de-licitacoes-e-contratos-administrativos/
http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/02/05/um-ensaio-sobre-obras-comuns-de-engenharia-na-nova-lei-de-licitacoes-e-contratos-administrativos/
http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/02/05/um-ensaio-sobre-obras-comuns-de-engenharia-na-nova-lei-de-licitacoes-e-contratos-administrativos/
http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/02/05/um-ensaio-sobre-obras-comuns-de-engenharia-na-nova-lei-de-licitacoes-e-contratos-administrativos/
http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/01/20/o-direito-administrativo-sancionador-consideracoes-sobre-o-pl-4253-20-e-a-futura-lei-de-licitacoes/
http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/01/20/o-direito-administrativo-sancionador-consideracoes-sobre-o-pl-4253-20-e-a-futura-lei-de-licitacoes/
http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/01/20/o-direito-administrativo-sancionador-consideracoes-sobre-o-pl-4253-20-e-a-futura-lei-de-licitacoes/
http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/01/20/o-direito-administrativo-sancionador-consideracoes-sobre-o-pl-4253-20-e-a-futura-lei-de-licitacoes/


 

 

Perspectivas para a contratação 

integrada e semi-integrada na 

futura lei de licitações: o que 

podemos aprender com os erros do 

passado? 

http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/

01/14/perspectivas-para-a-contratacao-

integrada-e-semi-integrada-na-futura-

lei-de-licitacoes-o-que-podemos-

aprender-com-os-erros-do-passado/ 

Autoria: Mariana Magalhães Avelar. 

Publicado no portal Observatório da 

Nova Lei de Licitações em 14 de janeiro 

de 2021. 

Diálogo competitivo: o rito de uma 

nova modalidade de licitação 

http://www.novaleilicitacao.com.br/2021/

01/12/dialogo-competitivo-o-rito-de-

uma-nova-modalidade-de-licitacao/ 

Autoria: Fernando Mânica. Publicado no 

portal Observatório da Nova Lei de 

Licitações em 12 de janeiro de 2021. 

A nova Lei de Licitações: 

expectativas em torno de uma 

revolução pela integridade no 

ambiente negocial brasileiro 

http://www.novaleilicitacao.com.br/2020/

12/15/a-nova-lei-de-licitacoes-

expectativas-em-torno-de-uma-

revolucao-pela-integridade-no-

ambiente-negocial-brasileiro/ 

Autoria: Marcelo Zenkner. Publicado no 

portal Observatório da Nova Lei de 

Licitações em 15 de dezembro de 2020. 

O Licitante Obras Públicas na nova lei de 

licitações: um mar de institutos que 

esperançam 

https://www.olicitante.com.br/obras-

publicas-nova-lei-licitacoes-institutos/ 

Autoria: Hamilton Bonatto. Publicado no 

portal O licitante em 23 de dezembro de 

2020. 

Esperando Godot: poderá a nova 

lei de licitação revolucionar as 

compras públicas no Brasil? 

https://www.olicitante.com.br/godot-

nova-lei-licitacao-revolucionar-compras-

publicas/ 

Autoria: Marcos Nóbrega. Publicado no 

portal O licitante em 14 de dezembro de 

2020. 

Portal L&C - 

Licitação e 

Contrato 

Um novo olhar para a futura Lei de 

Licitações e Contratos 

Administrativos: a floresta além das 

árvores 

http://www.licitacaoecontrato.com.br/ass

ets/artigos/artigo_download_85.pdf 

Autoria: Cristiana Fortini e Rafael 

Amorim de Amorim. Publicado no portal 

L&C - Licitação e Contrato em 10 de 

fevereiro de 2021.   
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A admissão do projetista na 

execução do contrato e a Nova Lei 

de Licitações 

http://www.licitacaoecontrato.com.br/ass

ets/artigos/artigo_download_82.pdf 

Autoria: Hamilton Bonatto e Rafael 

Sérgio de Oliveira. Publicado no portal 

L&C - Licitação e Contrato em 26 de 

janeiro de 2021.  

O Projeto da Nova Lei de Licitação, 

o “Fetiche da Mediocridade” e o 

empecilho ao Best Value for Money 

http://www.licitacaoecontrato.com.br/ass

ets/artigos/artigo_download_79.pdf 

Autoria: Marcos Nóbrega e Rafael Sérgio 

de Oliveira. Publicado no portal L&C - 

Licitação e Contrato em 8 de janeiro de 

2021. 

O Projeto da Nova Lei de Licitações 

e a Espada de Dâmocles: sanção 

versus veto e uma tentativa de 

contribuição ao PL nº 4.253/2020 

http://www.licitacaoecontrato.com.br/ass

ets/artigos/artigo_download_78.pdf 

Autoria: Anderson Sant'Ana Pedra, 

Rafael Sérgio Oliveira e Victor Amorim. 

Publicado no portal L&C - Licitação e 

Contrato em 29 de dezembro de 2020. 

A Nova Lei de Licitações, 

credenciamento e e-marketplace: 

O Turning Point da inovação nas 

Compras Públicas 

http://www.licitacaoecontrato.com.br/ass

ets/artigos/artigo_download_77.pdf 

Autoria: Marcos Nóbrega e Ronny 

Charles L. de Torres. Publicado no portal 

L&C - Licitação e Contrato em 29 de 

dezembro de 2020. 

Notas sobre Obras e Serviços de 

Engenharia na nascitura Lei de 

Licitações e Contratos 

http://www.licitacaoecontrato.com.br/ass

ets/artigos/artigo_download_76.pdf 

Autoria: Hamilton Bonatto. Publicado no 

portal L&C - Licitação e Contrato em 23 

de dezembro de 2020. 

Revista da AGU - 

Escolada 

Advocacia-Geral 

da União Ministro  

Victor Nunes 

Contrato de seguro-garantia e seus 

efeitos na execução de obras 

públicas – notas sobre o projeto de 

Lei de Licitações 

https://seer.agu.gov.br/index.php/AGU/a

rticle/view/2535/2163 

Autoria: André Paulani Paschoa e Silvio 

Luís Ferreira da Rocha. Publicado na 

Revista da AGU, v. 19, n. 03. p.19-40, 

jul./set.2020. 
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Revista Vertentes 

do Direito  

Projeto da Nova Lei de Licitações: 

uma análise dos principais avanços 

e críticas  

https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/ind

ex.php/direito/article/view/2020.v7n2.p5

0-80/17938 

Autoria: Liliane Dutra Dias. Publicado na 

Revista Vertentes do Direito, v. 7, n. 02 

p. 50-80, 2020. 

Zênite Nova Lei de Licitações: 

inexigibilidade para aquisição ou 

locação de imóvel. 

https://www.zenite.blog.br/nova-lei-de-

licitacoes-inexigibilidade-para-aquisicao-

ou-locacao-de-imovel/ 

Autoria: Equipe Técnica Zênite. 

Publicado no Blog Zênite em 17 de 

fevereiro de 2021. 

Nova Lei de Licitações: instrução 

do processo de contratação direta 

https://www.zenite.blog.br/nova-lei-de-

licitacoes-instrucao-do-processo-de-

contratacao-direta/ 

Autoria: Equipe Técnica Zênite. 

Publicado no Blog Zênite em 10 de 

fevereiro de 2021. 

Nova Lei de Licitações: 

modalidades extintas, mantidas e 

novas 

https://www.zenite.blog.br/nova-lei-de-

licitacoes-modalidades-extintas-

mantidas-e-novas/ 

Autoria: Equipe Técnica Zênite. 

Publicado no Blog Zênite em 8 de 

fevereiro de 2021. 

Nova Lei de Licitações: pesquisa 

de preços e o sigilo do orçamento 

https://www.zenite.blog.br/nova-lei-de-

licitacoes-pesquisa-de-precos-e-o-sigilo-

do-orcamento/ 

Autoria: Equipe Técnica Zênite. 

Publicado no Blog Zênite em 3 de 

fevereiro de 2021. 

Nova Lei de Licitações: preferência 

pela forma digital e eletrônica dos 

documentos e pelo procedimento 

eletrônico 

https://www.zenite.blog.br/nova-lei-de-

licitacoes-preferencia-pela-forma-digital-

e-eletronica-dos-documentos-e-pelo-

procedimento-eletronico/ 

Autoria: Equipe Técnica Zênite. 

Publicado no Blog Zênite em 1 de 

fevereiro de 2021. 

Nova Lei de Licitações: o 

saneamento de vícios como 

orientação geral para os 

responsáveis pelo julgamento, pela 

homologação, pelo contrato e pelo 

controle 

https://www.zenite.blog.br/nova-lei-de-

licitacoes-o-saneamento-de-vicios-

como-orientacao-geral-para-os-

responsaveis-pelo-julgamento-pela-

homologacao-pelo-contrato-e-pelo-

controle/ 

Autoria: Equipe Técnica Zênite. 

Publicado no Blog Zênite em 27 de 

janeiro de 2021. 

https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/direito/article/view/2020.v7n2.p50-80/17938
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https://www.zenite.blog.br/nova-lei-de-licitacoes-o-saneamento-de-vicios-como-orientacao-geral-para-os-responsaveis-pelo-julgamento-pela-homologacao-pelo-contrato-e-pelo-controle/


 

 

Nova Lei de Licitações: As fases do 

processo licitatório – A regra da 

inversão da habilitação e da 

proposta 

https://www.zenite.blog.br/nova-lei-de-

licitacoes-as-fases-do-processo-

licitatorio-a-regra-da-inversao-da-

habilitacao-e-da-proposta/ 

Autoria: Equipe Técnica Zênite. 

Publicado no Blog Zênite em 25 de 

janeiro de 2021. 

Nova Lei de Licitações: quem é o 

“agente da contratação”? Quais 

outros agentes e comissões 

responsáveis pelos processos de 

contratação? 

https://www.zenite.blog.br/nova-lei-de-

licitacoes-quem-e-o-agente-da-

contratacao-quais-outros-agentes-e-

comissoes-responsaveis-pelos-

processos-de-contratacao/ 

Autoria: Equipe Técnica Zênite. 

Publicado no Blog Zênite em 20 de 

janeiro de 2021. 

Nova Lei de Licitações: a quem se 

aplica? A quais contratações? 

Como fica a vigência? 

https://www.zenite.blog.br/nova-lei-de-

licitacoes-a-quem-se-aplica-a-quais-

contratacoes-como-fica-a-vigencia/ 

Autoria: Equipe Técnica Zênite. 

Publicado no Blog Zênite em 18 de 

janeiro de 2021. 
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NOVA LEI DE LICITAÇÕES - E-BOOKS 

Instituição E-book Link Informações Gerais 

Aloísio Zimmer 

Advogados 

Nova Lei de Licitações PL 1292 

CD/PLS 4253 SF 

https://www.aloisiozimmer.adv.br/image

s/105/E-

BOOK_NOVA_LEI_DE_LICITACOES.p

df 

Produzido por Aloísio Zimmer 

Advogados. Coordenadores do projeto: 

Aloísio Zimmer Junior, Ana Paula Mella 

Vicari. Equipe Responsável: Stephanie 

Schuh Assmann, Lívia Candido Balus, 

Maurício Andorffy de Souza, Giovana 

Ongaratto Gil, Gabriel Büttenbender 

Galetto. 

Zênite Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos  

https://www.zenite.blog.br/wp-

content/uploads/2020/12/Nova-Lei-de-

Licitac%CC%A7o%CC%83es-e-

Contratos-Administrativos.pdf 

Coordenador do e-booK: Joel de 

Menezes Niebuhr. Autores: Salomão 

Antonio Ribas Junior, Pedro de Menezes 

Niebuhr, Cauê Vecchia Luzia, Eduardo 

de Carvalho Rêgo, Rodrigo Augusto 

Lazzari Lahoz, Luiz Eduardo Altenburg 

de Assis, Renan Fontana Ferraz, Isaac 

Kofi Medeiros, Gustavo Ramos da Silva 

Quint, Murillo Preve Cardoso de Oliveira 

e Fernanda Santos Schramm. 
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NOVA LEI DE LICITAÇÕES - EVENTOS 

Instituição Palestra Link  Informações Gerais 

Ministério Público 

do Estado de São 

Paulo 

Webinar Nova Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos  

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/port

al/Escola_Superior/peventos/ESMP_Ev

entos2021/ESMP_Eventos2021_janeiro

/Webinar%20Nova%20Lei%20de%20Li

cita%C3%A7%C3%B5es%20e%20Cont

ratos%20Administrativos 

Data de realização: 5 de março de 2021. 

Horário: 09h, horário de Brasília. Haverá 

emissão de certificado de participação, 

sendo necessário realizar a inscrição no 

evento através do site da Escola 

Superior do Ministério Público do Estado 

de São Paulo e participar da transmissão 

ao vivo via YouTube. O certificado estará 

disponível no portal do aluno, a partir de 

15 de março de 2021. 

Tribunal de Contas 

do Estado da 

Bahia/ 

Procuradoria Geral 

do Estado da Bahia 

Live Políticas Públicas - A Arte do 

Encontro: A nova lei de licitações, 

inovações e desafios 

https://www.tce.ba.gov.br/?Itemid=1211 Data de realização: 24 de fevereiro de 

2021. Horário: 15h, horário de Brasília. 

Certificado de 02 horas pelo TCE-BA. 

Local: Transmissão no Canal do 

YouTube do TCE-BA e Escola Virtual da 

PGE-BA, Salvador-BA. 

Tribunal de Contas 

do Estado do Rio 

de Janeiro 

Diálogo - Nova de Lei de Contratos 

e Licitações: O processo de 

construção da nova lei e suas 

principais inovações 

https://tcerj-tc-

br.zoom.us/meeting/register/tJIvfuuoqD

0iHtfSGjUKHOZcgu_bBYR4OWKo 

Data de realização: 25 de fevereiro de 

2021. Horário: 16h, horário de Brasília. 

Haverá emissão de certificado de 

participação. Para participar da palestra 

é necessário a inscrição antecipada. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/peventos/ESMP_Eventos2021/ESMP_Eventos2021_janeiro/Webinar%20Nova%20Lei%20de%20Licita%C3%A7%C3%B5es%20e%20Contratos%20Administrativos
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Para geração de certificado é necessário 

a realização de cadastro prévio no portal 

da Escola de Contas e Gestão/TCE-RJ. 

As vagas são limitadas. 

Diálogo - Nova de Lei de Contratos 

e Licitações: Planejamento das 

contratações públicas e as 

novidades trazidas pela nova lei 

https://tcerj-tc-

br.zoom.us/meeting/register/tJYocuyqrj0

uGtG_CJWUdO1d49IziQdLQ9Uh 

Data de realização: 4 de março de 2021. 

Horário: 16h, horário de Brasília. Haverá 

emissão de certificado de participação. 

Para participar da palestra é necessário 

a inscrição antecipada. Para geração de 

certificado é necessário a realização de 

cadastro prévio no portal da Escola de 

Contas e Gestão/TCE-RJ. As vagas são 

limitadas. 

Diálogo - Nova de Lei de Contratos 

e Licitações: Seleção de 

fornecedores e as inovações da 

nova lei 

https://tcerj-tc-

br.zoom.us/meeting/register/tJMvf-

ygrz8qH9fKui1OPPQpKnnjTSbgNe8l 

Data de realização: 11 de março de 

2021. Horário: 16h, horário de Brasília. 

Haverá emissão de certificado de 

participação. Para participar da palestra 

é necessário a inscrição antecipada. 

Para geração de certificado é necessário 

a realização de cadastro prévio no portal 

da Escola de Contas e Gestão/TCE-RJ. 

As vagas são limitadas. 

Palestra - Nova Lei de Contratos e 

Licitações: Gestão contratual na 

nova lei 

https://tcerj-tc-

br.zoom.us/meeting/register/tJMod-

2urTkjGdK_U7Riz9NUHTAbVU5FhBOY 

Data de realização: 18 de março de 

2021. Horário: 16h, horário de Brasília. 

Haverá emissão de certificado de 

participação. Para participar da palestra 

https://tcerj-tc-br.zoom.us/meeting/register/tJYocuyqrj0uGtG_CJWUdO1d49IziQdLQ9Uh
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é necessário a inscrição antecipada. 

Para geração de certificado é necessário 

a realização de cadastro prévio no portal 

da Escola de Contas e Gestão/TCE-RJ. 

As vagas são limitadas. 

Tribunal de Contas 

do Município de 

São Paulo 

Palestra - A Nova Lei de Licitações https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/pal

estras/evento/1320/-/palestra-a-nova-

lei-de-licitacoes 

Data de realização: 4 de março de 2021. 

Horário: das 15 às 17h, horário de 

Brasília. Certificado de 02 horas pelo 

TCM-SP. Para participar da palestra é 

necessário a inscrição antecipada. Para 

geração de certificado é necessário a 

realização de cadastro prévio no portal 

da Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas/TCM-SP. Inscrições abertas. 

Palestra - A Nova Lei de Licitações: 

Controle e Responsabilização 

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/pal

estras/evento/1321/-/palestra-a-nova-

lei-de-licitacoes-controle-e-

responsabilizacao 

Data de realização: 25 de março de 

2021. Horário: das 15 às 17h, horário de 

Brasília. Certificado de 02 horas pelo 

TCM-SP. Para participar da palestra é 

necessário a inscrição antecipada. Para 

geração de certificado é necessário a 

realização de cadastro prévio no portal 

da Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas/TCM-SP. Inscrições abertas. 

Palestra - A Nova Lei de Licitações: 

Regimes de Execução 

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/pal

estras/evento/1322/-/palestra-a-nova-

lei-de-licitacoes-regimes-de-execucao 

Data de realização: 8 de abril de 2021. 

Horário: das 15 às 17h, horário de 

Brasília. Certificado de 02 horas pelo 

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1320/-/palestra-a-nova-lei-de-licitacoes
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1320/-/palestra-a-nova-lei-de-licitacoes
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1320/-/palestra-a-nova-lei-de-licitacoes
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1321/-/palestra-a-nova-lei-de-licitacoes-controle-e-responsabilizacao
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1321/-/palestra-a-nova-lei-de-licitacoes-controle-e-responsabilizacao
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1321/-/palestra-a-nova-lei-de-licitacoes-controle-e-responsabilizacao
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1321/-/palestra-a-nova-lei-de-licitacoes-controle-e-responsabilizacao
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1322/-/palestra-a-nova-lei-de-licitacoes-regimes-de-execucao
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1322/-/palestra-a-nova-lei-de-licitacoes-regimes-de-execucao
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1322/-/palestra-a-nova-lei-de-licitacoes-regimes-de-execucao


 

 

TCM-SP. Para participar da palestra é 

necessário a inscrição antecipada. Para 

geração de certificado é necessário a 

realização de cadastro prévio no portal 

da Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas/TCM-SP. Inscrições abertas. 

Palestra - A Nova Lei de Licitações: 

Estudo Técnico Preliminar e Termo 

de Referência 

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/pal

estras/evento/1328/-/a-nova-lei-das-

licitacoes-estudo-tecnico-preliminar-e-

termo-de-referencia 

Data de realização: 6 de maio de 2021. 

Horário: das 15 às 17h, horário de 

Brasília. Certificado de 02 horas pelo 

TCM-SP. Para participar da palestra é 

necessário a inscrição antecipada. Para 

geração de certificado é necessário a 

realização de cadastro prévio no portal 

da Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas/TCM-SP. Inscrições abertas. 

Palestra - A Nova Lei de Licitações: 

O papel da Assessoria Jurídica nas 

contratações públicas 

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/pal

estras/evento/1329/-/a-nova-lei-das-

licitacoes-o-papel-da-assessoria-

juridica-nas-contratacoes-publicas 

Data de realização: 20 de maio de 2021. 

Horário: das 15 às 17h, horário de 

Brasília. Certificado de 02 horas pelo 

TCM-SP. Para participar da palestra é 

necessário a inscrição antecipada. Para 

geração de certificado é necessário a 

realização de cadastro prévio no portal 

da Escola Superior de Gestão e Contas 

Públicas/TCM-SP. Inscrições abertas. 

 

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1328/-/a-nova-lei-das-licitacoes-estudo-tecnico-preliminar-e-termo-de-referencia
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1328/-/a-nova-lei-das-licitacoes-estudo-tecnico-preliminar-e-termo-de-referencia
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1328/-/a-nova-lei-das-licitacoes-estudo-tecnico-preliminar-e-termo-de-referencia
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1328/-/a-nova-lei-das-licitacoes-estudo-tecnico-preliminar-e-termo-de-referencia
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1329/-/a-nova-lei-das-licitacoes-o-papel-da-assessoria-juridica-nas-contratacoes-publicas
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1329/-/a-nova-lei-das-licitacoes-o-papel-da-assessoria-juridica-nas-contratacoes-publicas
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1329/-/a-nova-lei-das-licitacoes-o-papel-da-assessoria-juridica-nas-contratacoes-publicas
https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/palestras/evento/1329/-/a-nova-lei-das-licitacoes-o-papel-da-assessoria-juridica-nas-contratacoes-publicas


 

 

NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PODCASTS 

Plataforma Podcast Link  Informações Gerais 

Aula de Amanhã A Nova Lei de Licitações e ADR https://anchor.fm/egon-bockmann-

moreira/episodes/Episdio-27-

ANovaLeideLicitaeseADR-ep38ar 

Neste episódio, Egon Bockmann 

Moreira, professor da Faculdade e do 

Programa de Pós-Graduação em Direito 

da UFPR, fala a respeito dos métodos 

adequados de solução de controvérsias 

previstos no Projeto de Lei da Nova Lei 

de Licitações e Contratos. Episódio de 

17 de janeiro de 2021.  

Nova Lei de Licitações e 

Prerrogativas da Administração 

https://anchor.fm/egon-bockmann-

moreira/episodes/Episdio-28---Nova-

Lei-de-Licitaes-e-Prerrogativas-da-

Administrao-epd2ph 

Neste episódio, Egon Bockmann 

Moreira, professor da Faculdade e do 

Programa de Pós-Graduação em Direito 

da UFPR, trata das prerrogativas da 

Administração nos contratos 

administrativos, tal como previstas no 

Projeto da Nova Lei de Licitações. 

Episódio de 24 de janeiro de 2021. 

Nova Lei de Licitações e LINDB https://anchor.fm/egon-bockmann-

moreira/episodes/Episodio-26-

NovaLeiLicitacoeseLINDB-eopbmo 

Neste episódio, Egon Bockmann 

Moreira, professor da Faculdade e do 

Programa de Pós-Graduação em Direito 

da UFPR, analisa uma particularidade do 

artigo 5º do Projeto da Nova Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, 

https://anchor.fm/egon-bockmann-moreira/episodes/Episdio-27-ANovaLeideLicitaeseADR-ep38ar
https://anchor.fm/egon-bockmann-moreira/episodes/Episdio-27-ANovaLeideLicitaeseADR-ep38ar
https://anchor.fm/egon-bockmann-moreira/episodes/Episdio-27-ANovaLeideLicitaeseADR-ep38ar
https://anchor.fm/egon-bockmann-moreira/episodes/Episdio-28---Nova-Lei-de-Licitaes-e-Prerrogativas-da-Administrao-epd2ph
https://anchor.fm/egon-bockmann-moreira/episodes/Episdio-28---Nova-Lei-de-Licitaes-e-Prerrogativas-da-Administrao-epd2ph
https://anchor.fm/egon-bockmann-moreira/episodes/Episdio-28---Nova-Lei-de-Licitaes-e-Prerrogativas-da-Administrao-epd2ph
https://anchor.fm/egon-bockmann-moreira/episodes/Episdio-28---Nova-Lei-de-Licitaes-e-Prerrogativas-da-Administrao-epd2ph
https://anchor.fm/egon-bockmann-moreira/episodes/Episodio-26-NovaLeiLicitacoeseLINDB-eopbmo
https://anchor.fm/egon-bockmann-moreira/episodes/Episodio-26-NovaLeiLicitacoeseLINDB-eopbmo
https://anchor.fm/egon-bockmann-moreira/episodes/Episodio-26-NovaLeiLicitacoeseLINDB-eopbmo


 

 

que trata dos princípios que devem ser 

observados em sua aplicação. Episódio 

de 10 de janeiro de 2021.  

Nova Lei de Licitações https://anchor.fm/egon-bockmann-

moreira/episodes/Episodio-23-

NovaLeideLicitacoes-enndp7 

Neste episódio, Egon Bockmann 

Moreira, professor da Faculdade e do 

Programa de Pós-Graduação em Direito 

da UFPR, trata de dois assuntos 

fundamentais para as futuras licitações 

brasileiras: os conceitos de matriz de 

riscos e de contratações integradas e 

semi-integradas. Episódio de 13 de 

dezembro de 2020. 

JMLCast Nova Lei de Licitações – O 

Concurso na Nova Lei 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/n

ova-lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-o-

concurso-na-nova-lei-jmlcast-ep-

023/id1480998471?i=1000475060664 

Neste episódio, Luiz Claudio Chaves, 

professor da Escola Nacional de 

Serviços Urbanos-ENSUR e da Escola 

de Administração Judiciária-ESAJ/ TJRJ, 

trata sobre a modalidade licitatória do 

concurso e como ela vai ser disposta no 

PL 1.292/95. Episódio de 19 de maio de 

2020.  

Nova Lei de Licitações – O Leilão 

na Nova Lei  

https://podcasts.apple.com/us/podcast/n

ova-lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-o-

leil%C3%A3o-na-nova-lei-jmlcast-ep-

026/id1480998471?i=1000483148114 

Neste episódio, Luiz Claudio Chaves, 

professor da Escola Nacional de 

Serviços Urbanos-ENSUR e da Escola 

de Administração Judiciária-ESAJ/ TJRJ, 

trata sobre o que o PL nº 1.292/1995 está 

https://anchor.fm/egon-bockmann-moreira/episodes/Episodio-23-NovaLeideLicitacoes-enndp7
https://anchor.fm/egon-bockmann-moreira/episodes/Episodio-23-NovaLeideLicitacoes-enndp7
https://anchor.fm/egon-bockmann-moreira/episodes/Episodio-23-NovaLeideLicitacoes-enndp7
https://podcasts.apple.com/us/podcast/nova-lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-o-concurso-na-nova-lei-jmlcast-ep-023/id1480998471?i=1000475060664
https://podcasts.apple.com/us/podcast/nova-lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-o-concurso-na-nova-lei-jmlcast-ep-023/id1480998471?i=1000475060664
https://podcasts.apple.com/us/podcast/nova-lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-o-concurso-na-nova-lei-jmlcast-ep-023/id1480998471?i=1000475060664
https://podcasts.apple.com/us/podcast/nova-lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-o-concurso-na-nova-lei-jmlcast-ep-023/id1480998471?i=1000475060664
https://podcasts.apple.com/us/podcast/nova-lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-o-leil%C3%A3o-na-nova-lei-jmlcast-ep-026/id1480998471?i=1000483148114
https://podcasts.apple.com/us/podcast/nova-lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-o-leil%C3%A3o-na-nova-lei-jmlcast-ep-026/id1480998471?i=1000483148114
https://podcasts.apple.com/us/podcast/nova-lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-o-leil%C3%A3o-na-nova-lei-jmlcast-ep-026/id1480998471?i=1000483148114
https://podcasts.apple.com/us/podcast/nova-lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-o-leil%C3%A3o-na-nova-lei-jmlcast-ep-026/id1480998471?i=1000483148114


 

 

reservando para o leilão. Episódio de 7 

de julho de 2020. 

Papel Jurídico "Comentários sobre a nova Lei de 

Licitações", com Mariana Avelar 

https://anchor.fm/papeljuridico/episodes/

Comentrios-sobre-a-nova-Lei-de-

Licitaes-com-Mariana-Avelar-eq4h0a 

Para sanar algumas dúvidas e entender 

pontos importantes sobre a nova Lei de 

Licitações e Contratos, o portal Papel 

Jurídico convida a professora e 

advogada, Mariana Avelar, 

especializada em direito administrativo, 

com foco em consultoria em 

contratações públicas e infraestrutura, e 

doutoranda em Direito Administrativo, 

pela UFMG. Episódio de 10 de fevereiro 

de 2021.  

Spreaker Nova Lei de Licitações, 

Governança e Gestão de Riscos 

https://www.spreaker.com/user/oluangar

cia/nova-lei-licitacoes-governanca-

gestao-de-riscos 

Neste episódio, Paulo Alves, Servidor do 

Superior Tribunal de Justiça, trata sobre 

a Nova Lei de Licitações e sobre a 

obrigatoriedade da Governança e 

Gestão de Riscos com o advento dessa 

nova lei. 

Supremo Concurso  A Nova Lei de Licitações https://open.spotify.com/episode/6hm3p

6zsS9yupEzX7dL0FZ 

Neste episódio o Supremo Cast 

conversa com Rafael Oliveira, 

Procurador do Município do Rio de 

Janeiro e Pós-Doutor em Direito, sobre a 

nova lei de licitações. O convidado 

explica a necessidade de alteração no 

regime de contratações públicas, sua 

https://anchor.fm/papeljuridico/episodes/Comentrios-sobre-a-nova-Lei-de-Licitaes-com-Mariana-Avelar-eq4h0a
https://anchor.fm/papeljuridico/episodes/Comentrios-sobre-a-nova-Lei-de-Licitaes-com-Mariana-Avelar-eq4h0a
https://anchor.fm/papeljuridico/episodes/Comentrios-sobre-a-nova-Lei-de-Licitaes-com-Mariana-Avelar-eq4h0a
https://www.spreaker.com/user/oluangarcia/nova-lei-licitacoes-governanca-gestao-de-riscos
https://www.spreaker.com/user/oluangarcia/nova-lei-licitacoes-governanca-gestao-de-riscos
https://www.spreaker.com/user/oluangarcia/nova-lei-licitacoes-governanca-gestao-de-riscos
https://open.spotify.com/episode/6hm3p6zsS9yupEzX7dL0FZ
https://open.spotify.com/episode/6hm3p6zsS9yupEzX7dL0FZ


 

 

evolução ao longo dos anos e indica os 

pontos positivos e negativos da Lei 

8.666/93 e da futura nova lei. Ele ainda 

revela: como é e como ficará o sistema 

de licitações? A nova lei traz mudanças 

significativas? Ao final, destaca sua 

expectativa quanto à aprovação ou veto 

pelo Presidente da República e 

responde: como os concurseiros devem 

lidar com o novo regime em seus 

estudos para concursos? Episódio de 8 

de fevereiro de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOVA LEI DE LICITAÇÕES - VÍDEOS 

Plataforma Vídeo  Link Informações Gerais 

Corregedoria Geral 

da União - CGU - 

Canal no YouTube 

Nova Lei de Licitações – O que 

muda nas Compras Públicas?  

https://www.youtube.com/watch?v=bd8l

TbPuqYA 

Descrição: Webinar promovido pelo 

Conselho Nacional de Controle Interno 

(CONACI) e a Controladoria-Geral da 

União (CGU). Data de transmissão: 18 

de dezembro de 2020.  

Escola da 

Advocacia Geral 

da União - AGU - 

Canal no YouTube 

Webinário Escola da AGU - Nova 

Lei de Licitações - 1º PAINEL - 

Webinário Online 

https://www.youtube.com/watch?v=sdGt

49B2QE0&t=744s 

Descrição: Webinar sobre a nova Lei de 

Licitações promovido A Escola da 

Advocacia Geral da União (AGU). Data 

de transmissão: 13 de outubro de 2020.  

Webinário Escola da AGU - Nova 

Lei de Licitações - 2º PAINEL - 

Webinário Online 

https://www.youtube.com/watch?v=yf_J

U02g2c0&t=16s 

Descrição: Webinar sobre a nova Lei de 

Licitações promovido A Escola da 

Advocacia Geral da União (AGU). Data 

de transmissão: 20 de outubro de 2020.  

Webinário Escola da AGU - Nova 

Lei de Licitações - 3º PAINEL - 

Webinário Online 

https://www.youtube.com/watch?v=ijAX

5fwzBic&t=10s 

Descrição: Webinar sobre a nova Lei de 

Licitações promovido A Escola da 

Advocacia Geral da União (AGU). Data 

de transmissão: 27 de outubro de 2020.  

Escola Superior de 

Advocacia da OAB 

RS - Canal no 

YouTube 

Nova Lei de Licitações: mudanças 

e expectativas - Parte 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Xuo

uWKpkA70&t=1215s 

Descrição: Webinar promovido pela 

Escola Superior de Advocacia da OAB 

RS. Data de transmissão: 20 de janeiro 

de 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=bd8lTbPuqYA
https://www.youtube.com/watch?v=bd8lTbPuqYA
https://www.youtube.com/watch?v=sdGt49B2QE0&t=744s
https://www.youtube.com/watch?v=sdGt49B2QE0&t=744s
https://www.youtube.com/watch?v=yf_JU02g2c0&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=yf_JU02g2c0&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=ijAX5fwzBic&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=ijAX5fwzBic&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=XuouWKpkA70&t=1215s
https://www.youtube.com/watch?v=XuouWKpkA70&t=1215s


 

 

Nova Lei de Licitações: mudanças 

e expectativas - Parte 2 

https://www.youtube.com/watch?v=VoI_

s23apus 

Descrição: Webinar promovido pela 

Escola Superior de Advocacia da OAB 

RS. Data de transmissão: 20 de janeiro 

de 2021. 

Portal L&C - Canal 

no YouTube 

Live nova Lei de Licitações (Projeto 

de Lei n° 4.253/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=-

MybO1OUhxA&t=40s 

Descrição: Discursão do Projeto de Lei 

n° 4.253/2020. Data de transmissão: 15 

de dezembro de 2020. 

PGM - Rio 

Procuradoria Geral 

do Município do 

Rio de Janeiro - 

Canal no YouTube 

Contratação direta na Nova Lei de 

Licitações: principais inovações 

https://www.youtube.com/watch?v=5Rb

pGe_GCLY 

Descrição: O Centro de Estudos da 

PGM/RJ, por meio do seu novo diretor 

Dr. Rafael Oliveira, recebeu o Dr. 

Rodrigo Crelier Zambão da Silva, 

Procurador da Procuradoria Geral do 

Estado do Rio de Janeiro, para tratar da 

contratação direta na futura nova Lei de 

Licitações. Data de transmissão: 21 de 

janeiro de 2021.  

Visão geral da nova Lei de 

Licitações 

https://www.youtube.com/watch?v=WhA

mio0FA1Q 

Descrição: Aula inaugural do curso on 

line sobre a nova Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos promovido 

pela Procuradoria Geral do Município 

(PGM-Rio). Data de transmissão: 28 de 

janeiro de 2021. 

Prof. Felipe 

Dalenogare - Canal 

no YouTube 

Jornada de atualização a nova Lei 

de Licitações e Contratos  

https://www.youtube.com/watch?v=ZOd

WBfeUduo 

Descrição: Evento organizado pelo Prof. 

Dr. Felipe Dalenogare Alves. Data de 

transmissão: 4 de janeiro de 2021.   

https://www.youtube.com/watch?v=VoI_s23apus
https://www.youtube.com/watch?v=VoI_s23apus
https://www.youtube.com/watch?v=-MybO1OUhxA&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=-MybO1OUhxA&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=5RbpGe_GCLY
https://www.youtube.com/watch?v=5RbpGe_GCLY
https://www.youtube.com/watch?v=WhAmio0FA1Q
https://www.youtube.com/watch?v=WhAmio0FA1Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZOdWBfeUduo
https://www.youtube.com/watch?v=ZOdWBfeUduo


 

 

Zênite Informação - 

Canal no YouTube 

Nova Lei de Licitações: 

inexigibilidade e aquisição ou 

locação de imóvel 

https://www.youtube.com/watch?v=0y57

UvP64tY&feature=emb_logo 

Descrição: A nova Lei de Licitações 

contemplou a dispensa envolvendo 

aquisição e locação de imóvel como 

inexigibilidade de licitação. Data de 

publicação: 17 de fevereiro de 2021.  

Nova Lei de Licitações: instrução 

do processo de contratação direta 

https://www.youtube.com/watch?v=StfT

9I2RW8g&feature=emb_logo 

Descrição: Como ficou a instrução do 

processo de contratação direta. Data de 

publicação: 12 de fevereiro de 2021. 

Nova Lei de Licitações: 

modalidades extintas, mantidas e 

novas 

https://www.youtube.com/watch?v=Fimf

qMsnwH4&feature=emb_logo 

Descrição: A nova Lei de Licitações traz 

uma nova modalidade de licitação. Data 

de publicação: 10 de fevereiro de 2021. 

Nova Lei de Licitações: pesquisa 

de preços e o sigilo do orçamento 

https://www.youtube.com/watch?v=Agyb

-USW6QU&feature=emb_logo 

Descrição: A nova Lei de Licitações 

contempla importantes previsões sobre 

pesquisa de preços e sigilo do 

orçamento.  Data de publicação: 4 de 

fevereiro de 2021. 

Nova Lei de Licitações: Forma 

digital e eletrônica de documentos 

https://www.youtube.com/watch?v=195d

HJ7MFVM&feature=emb_logo 

Descrição: As previsões da nova Lei 

envolvendo formato digital e eletrônico 

de documentos e processos.  Data de 

publicação: 2 de fevereiro de 2021. 

Nova Lei de Licitações: 

Saneamento de vícios como 

orientação geral 

https://www.youtube.com/watch?v=0rHn

Vcn9880&feature=emb_logo 

Descrição do vídeo: Conheça a 

disciplina relativa ao saneamento de 

vícios na nova Lei de Licitações. Data de 

publicação: 28 de janeiro de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=0y57UvP64tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0y57UvP64tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=StfT9I2RW8g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=StfT9I2RW8g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FimfqMsnwH4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FimfqMsnwH4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Agyb-USW6QU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Agyb-USW6QU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=195dHJ7MFVM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=195dHJ7MFVM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0rHnVcn9880&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0rHnVcn9880&feature=emb_logo


 

 

Nova Lei de Licitações: inversão 

das fases de habilitação e de 

proposta 

https://www.youtube.com/watch?v=gPo

5ZRO9kjk&feature=emb_logo 

Descrição: Como fica a sequência das 

fases de habilitação e propostas na nova 

lei de licitações. Data de publicação: 22 

de janeiro de 2021. 

Nova Lei de Licitações: “Agente da 

contratação”, pregoeiro e 

comissões 

https://www.youtube.com/watch?v=STW

5sd7q5QM&feature=emb_logo 

Descrição: Os principais agentes que 

atuarão nos processos de contratação 

conforme o regime da nova lei de 

licitações. Data de publicação do vídeo: 

2 de fevereiro de 2021. 

Nova Lei de Licitações: A quem se 

aplica? Quais contratações? 

Vigência? 

https://www.youtube.com/watch?v=-

eFG4hL9_6Q&feature=emb_logo 

Descrição: Como ficou a vigência da 

nova Lei de Licitações. Data de 

publicação: 19 de Janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gPo5ZRO9kjk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gPo5ZRO9kjk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=STW5sd7q5QM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=STW5sd7q5QM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-eFG4hL9_6Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-eFG4hL9_6Q&feature=emb_logo


 

 

 


