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Prezados Colaboradores, 

Com a promulgação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos 

em 1º de abril de 2021, a gestão pública brasileira passa a operar em um novo marco 

legal, em substituição às Leis nº 8.666/1993 (Lei de Licitações), 10.520/2002 (Lei do 

Pregão) e 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações - RDC), além de abordar 

temas relacionados. Por dois anos, os órgãos públicos poderão optar entre a utilização 

da legislação antiga ou da nova, ao fim dos quais a nova Lei passará a ser obrigatória 

para todos. 

A Lei nº 14.133/2021 traz regras para União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, prevendo cinco modalidades de licitação: concorrência, concurso, leilão, 

pregão e a novidade denominada diálogo competitivo (art. 28). Foram extintas as 

modalidades “tomada de preço” e “convite”. 

Portanto, a partir de 180 (cento e oitenta) dias contados da promulgação da 

Lei 14.133/2021, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com 

a edição, pela autoridade competente, do regulamento a que se refere o§ 1º deste 

artigo. 
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A lei veda a aquisição de artigos de luxo com a utilização de recursos 

públicos. O comando evita a farra do gasto público, em face dos princípios da 

moralidade e da eficiência. 

 

Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário terão que definir em regulamento, 

no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, os limites para o enquadramento dos bens de 

consumo nas categorias comum e luxo. 

 

O art. 20 não traz uma definição de “artigo de luxo”, tampouco elenca os bens que 

deveriam ser qualificados como tal. Aliás, o dispositivo é extremamente simplório. 

Limita-se a vedar quaisquer contratações que envolvam artigos de luxo, sem 

estabelecer nenhuma exceção à regra, determinando apenas que as próprias 

autoridades competentes deverão regulamentar a questão. 

 

Além de a ausência de exceções ser equivocada, considerando que podem existir 

situações específicas em que a contratação de objetos ou serviços de luxo seja 

necessária (e.g. recepção da comunidade internacional, que pode exigir regras de 

etiqueta diplomáticas mais sofisticadas), o conceito jurídico indeterminado de “objeto 

de luxo” é problemático. 

 

Contudo, diante de exageros cometidos pela Administração Pública e 

visando à manutenção de um discurso político específico, a Lei 14.133/2021 previu de 

forma explícita a vedação em comento. 

 

A emenda foi editada após notícias de diversas compras de bens de consumo 

de qualidade considerada desnecessariamente opulenta pela Administração Pública, 

especialmente após a realização de processo licitatório pelo STF para aquisição, dentre 

outros itens, de vinhos premiados internacionalmente e lagostas 

(https://veja.abril.com.br/politica/stf-faz-licitacao- de-r-11-milhao-para-comprar-

lagostas-e-vinhos/. Acesso em: 29/7/2021). 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alertamos aos nossos colaboradores, NA FALTA DE 

REGULAMENTAÇÃO, sugerimos se abstenham de realizar licitações, contratações 

diretas ou de utilizar qualquer instituto da Lei nº 14.133/21 antes de implementar as 

medidas de governança previstas no art. 11, parágrafo único, bem como de 

regulamentar todos os dispositivos que não tenham densidade normativa suficiente 

para serem aplicados com segurança jurídica pelos agentes públicos. 

 

Assim, a VA Sistemas e a Empresa CONTROLE , alertam da necessidade de 

já se implementar algumas medidas de governância prevista na Lei 14.133/2021, em 

especial no art. 11. Mesmo que não se venha utilizar a nova Lei em sua amplitude, mas 

para se adequando as novas normas e não trazendo possíveis inviabilidade de 

implantação. 

 

Com isso, estamos enviando a título de sugestão, que deverá ser analizada 

pela a autoridade competente, juntamente com o órgão de controle interno e 

assessoria jurídica e demais corpo técnico desse Município, modelos de atos 

normativos “Portaria e Decreto” disponível no endereço eletrônico 

www.vasistemas.com.br e www.controlemg.com.br  para a devida implantação, em 

especial, e devendo já ser implementado a regulamentação previasta no art.20 da Lei 

14.133/2021. 
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