
BEM-VINDOS!

Identifique-se

[nome e instituição]

Faça perguntas no chat

Assine a lista de presença

A gravação ficará disponível 

no canal do YT da SEPLAG

07 de outubro de 2021

2º Bate papo sobre a 

Nova Lei de Licitações



AVISO LEGAL

Esse evento está sendo realizado pela Seplag MG e

será gravado. A gravação poderá incluir dados dos

participantes como vozes, imagens, ou nomes. Ao

participar, esteja ciente de que aceita e reconhece o

acima descrito e que concorda que a gravação

poderá ser utilizada pela Seplag e seus parceiros

nos canais de comunicação interna e externa.
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Belo Horizonte – 07 de outubro de 2021

2º Bate papo sobre a 
Nova Lei de Licitações



Visão geral da NLLC e estratégia de implementação

Conhecendo o GT - NLLC

Atividades do GT: plano de ação e entregas

Próximos passos

AGENDA
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VISÃO GERAL DA NOVA LEI

ETP

TR/PB

Pesquisa de preços

Edital

Análise jurídica

Licitação

Contratação direta
Gestão do contrato

Fiscalização do contrato

Fase preparatória Seleção do fornecedor Gestão do contrato

Procedimentos auxiliares

Governança

Sistemas

Aplicabilidade da nova lei + Regulamentos + Capacitações

Controle



REGULAMENTAÇÕES GOVERNO FEDERAL
Planej. 1º sem/21 Planej. 2º sem/21 Planej. 1º sem/22

1. Pesquisa de preços ©
2. ETP ©
3. Suprimento de fundos
4. Ordem cronológica de 

pagamento ©
5. Comitê gestor RNCP 
6. Plano de contratações anual©
7. Dispensa eletrônica ©
8. Governança ©
9. Sistema informatizado de 

acompanhamento de obras
10. Licitações de menor preço ou 

maior desconto ©
11. Licitações internacionais 

(caderno)
12. Registro cadastral (SICAF)
13. Recebimento provisório e 

definitivo
14. Integração portal privado com 

PNCP
15. Convênios e contratos de 

repasse

16. Atuação do agente de 
contratação ©

17. Centralização das 
contratações

18. Catálogo eletrônico de 
padronização

19. BIM
20. Artigos de luxo ©
21. Pesquisa de preços (obras e 

serviços de engenharia) 
22. Leilão ©
23. Diálogo competitivo
24. Licitações por técnica e preço, 

melhor técnica ou conteúdo 
artístico

25. Licitações por maior retorno 
econômico

26. Habilitação por processo 
eletrônico

27. Dispensa de licitação para 
P&D

28. Cartão de pagamento
29. Credenciamento
30. Pré-qualificação
31. SRP
32. PMI
33. Forma Eletrônica de contratos
34. Alocação de riscos
35. Dedicação exclusiva de MO
36. Subcontratação
37. Dosimetria de sanções
38. Relatório final de contrato
39. Parcelamento de multas
40. Sanções e inidoneidade

41. Cotas para mulheres vítimas de 
violência

42. Pesquisa em NF eletrônica
43. Ações de equidade de gênero 

como desempate
44. Modelo de gestão do contrato
45. Verificação de motivos para 

extinção contratual
46. Gestão de riscos e controle 

preventivo
47. Gestão contratual 

compartilhada com a sociedade
============================
Posteriores
48. Partição de PF nas contratações 

©
1. Designação e atuação de fiscais 

e gestores de contratos em 
contratação direta 

48. IN AGU não obrigatoriedade 
manifestação jurídica 
contratações peq valor 

Consulta pública ©

Publicada 



• Identificar pontos de regulamentação que dependam de movimento/definição
pelo Governo Federal→ evitar retrabalho

• Priorizar esforços nos temas que representem maior ganho ou sobre os quais há
maior expectativa/demanda pelo Estado (ex.: dispensa por valor X custo
processual de um pregão)

• Considerar a escalabilidade das definições (ex.: pregão e concorrência)

• Identificar acúmulos de conhecimento aproveitáveis às discussões (ex.: Lei 13.303)

• Considerar regulamentações que preencham lacunas atuais (ex.: ETP)

ORIENTADORES PARA OS TRABALHOS



• Avaliar os normativos, procedimentos e sistemas em uso quanto ao
aproveitamento e possibilidade de melhorias

• Equilibrar variáveis tempo X custo X impacto

• Organizar os colaboradores conforme áreas de maior domínio

• Mobilizar especialistas internos e externos ao Estado

• Interação com trabalhos de outras frentes (ex.: CONSAD)

• Interlocução com operadores de compras públicas e com GT-Capacita Compras

• Organizar os trabalhos em ciclos semestrais

ORIENTADORES PARA OS TRABALHOS
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• Resolução Seplag nº. 050, de 28 de junho 2021 (publicada em 30/06/2021)

• Flexibilidade para convidar parceiros de outros órgãos/entidades e externos

• Vigência de 2 anos, prorrogável por igual período

• Objetivos do GT:

– planejamento da transição de regimes

– atualização e edição de novos atos regulamentares

– adequação de rotinas, documentos e sistemas que dão suporte ao processo

– padronização e inovação de procedimentos, instrumentos e conteúdos

– capacitação dos servidores para aplicação das regras da nova lei

ORGANIZAÇÃO DO GT



• Elaborar plano de trabalho – até 30 dias da publicação da resolução

• Realizar estudos e discussões para elaboração de materiais orientativos

• Realizar estudos para apoiar tomada de decisão e edição de atos normativos

• Realizar estudos para adequações em processos de trabalho e sistemas de suporte

• Acompanhar implantação do PNCP e deliberações do Comitê Gestor da RNCP

• Acompanhar medidas adotadas por outros entes públicos

• Identificar necessidades e propor estratégias e iniciativas de capacitação

• Elaborar relatórios periódicos sobre andamento das atividades

ATRIBUIÇÕES DO GT



FRENTES DE ATUAÇÃO

Processos de trabalho / Sistemas / Capacitações

Questões gerais

−Norma geral

−Norma específica

−Aplicabilidade

−Agente de 
contratação

−Procedimentos de 
transferências 
voluntárias

Fase Preparatória

−ETP 

−TR/PB

−Pesquisa de preços

−Edital

Seleção do 
fornecedor

−Pregão

−Concorrência

−Concurso

−Leilão

−Diálogo competitivo

−Critérios de 
julgamento

−Habilitação

−Contratação direta 
(dispensa por valor)

Gestão e fiscalização 
de contratos

−Regras gerais

− Infrações e sanções

−Tipos especiais de 
contratos

−Nulidade dos 
contratos

−Governança

−Controle das 
contratações

−Obras e serviços de 
engenharia

−Compras

−Alienações

−PNCP

−Papel dos órgãos de 
assessoramento 
jurídico e de 
controle

−Procedimentos 
auxiliares

Demais temas



FRENTE DE QUESTÕES GERAIS 



FRENTE DE FASE PREPARATÓRIA



FRENTE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR



FRENTE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS



FRENTE DE PROCESSOS / SISTEMAS / CAPACITAÇÕES
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TEMAS PRIORIZADOS 

Processos de trabalho / Sistemas / Capacitações

Questões gerais

−Norma geral

−Norma específica

−Aplicabilidade

−Agente de 
contratação

−Procedimentos de 
transferências 
voluntárias

Fase Preparatória

−ETP 

−Pesquisa de preços

Seleção do 
fornecedor

−Pregão

−Concorrência

−Critérios de 
julgamento menor 
preço e maior 
desconto

−Contratação direta 
(dispensa por valor)

Gestão e fiscalização 
de contratos

−Regras gerais

− Infrações e sanções

−Controle das 
contratações

−PNCP

Demais temas



CRONOGRAMA (AGO-DEZ/2021)

Entregas Ago Set Out Nov Dez

1 Mapeamento de pontos de regulamentação

2 Definição de normas gerais x específicas

3 Regulamentação agente de contratação

4 Estratégias sobre procedimentos com recursos de transferências voluntárias

5 Fase preparatória (ETP e Pesquisa de preços) - regulamentos e procedimentos

6 Pregão e concorrência (menor preço/maior desconto) – regulam. e proced.

7 Dispensa por valor - regulamentos e procedimentos

8 Regras gerais contratos - regulamentos e procedimentos

9 Sanções e infrações administrativas - regulamentos e procedimentos

10 Adaptações em sistemas (pode alcançar 2022 conforme dimensão de esforço)

11 Identificar/propor capacitações (interação com GT - Capacita Compras)

12 Plano de trabalho 2022/1
Onde estamos



• Articulações para composição do GT

• Elaboração dos planos de trabalho das frentes do GT

• Levantamento de pontos de regulamentação na NLLC (obrigatórios, necessários,
recomendados, desnecessários)

• Identificação de normas gerais x específicas

• Elaboração de quadros comparativos entre normas (ETP, pesquisa de preços,
dispensa por valor, pregão, contratos)

• Mapeamento do atual processo de COTEP

• Início da construção das propostas de normativos (ETP, pesquisa de preços,
dispensa por valor, pregão, regras gerais de contratos)

• Estruturação do espaço do GT no site da SEPLAG

ATIVIDADES REALIZADAS ATÉ SET/2021
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PRÓXIMOS PASSOS

• Conclusão das propostas de regulamentação

• Lançamento de consultas públicas dos normativos em construção

• Atualização dos processos de trabalho

• Atualização e construção de documentos padronizados

• Identificação e priorização de alterações em sistema 

E AGORA, UMA NOVIDADE!



→ GT - Capacita Compras
(SEPLAG/FJP/CODEMGE)

• Foco no desenvolvimento dos
servidores em compras públicas

• Aprendizado de forma flexível e
autônoma

• Conteúdos selecionados por
especialistas no tema

APRESENTAMOS A TRILHA DE APRENDIZAGEM SOBRE A 
NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS!



TRILHA DE APRENDIZAGEM SOBRE A NLLC

1) Disponível na plataforma Moodle da Seplag:

https://www.ead.planejamento.mg.gov.br/

2) Se não tiver usuário, realize seu cadastro:

Utilize e-mail institucional ou Gmail

3) Feito login:

Procure o banner da trilha!

4) Ao final:

Deixe sua avaliação!



Obrigada!


