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DOUTRINA
Diálogo competitivo na Lei nº 14.133/2021 e o princípio da impessoalidade
Ana Amélia Maestracci de Tolentino
A desconsideração da personalidade jurídica na nova Lei de Licitações
Gina Copola
Licitações – a nova lei – 13
Ivan Barbosa Rigolin
A comprovação de aptidão técnico-profissional na Lei nº 14.133/2021
Luiz Cláudio de Azevedo Chaves
A supremacia do interesse público e os contratos da Lei nº 13.303/2016
Maria Júlia Galvão Knopp
Comentários e anotações à Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 22)
Antônio Flávio de Oliveira

JURISPRUDÊNCIA
Superior Tribunal de Justiça - Agravo em Recurso Especial – Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual – Licitação para a contratação de serviços de advocacia – Contrato
administrativo com cláusula de renúncia aos honorários de sucumbência – Validade
Tribunal de Contas da União - Representação – Banco do Brasil S/A – Credenciamento de
sociedades de advogados para prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza
jurídica – Utilização de critérios técnicos objetivos, mediante pontuação, para definir
preferência em contratações decorrentes de credenciamento – Não violação ao princípio da
isonomia – Inovações legais e jurisprudenciais sobre o tema – Elisão dos indícios de
irregularidades
Tribunal Regional Federal da 1ª Região - Contrato administrativo – Permissão de serviço de
loteria – Desmembramento de atividades da empresa – Dificuldade na organização empresarial
– Pretensão de transferência do serviço de loteria para outra empresa com os mesmos sócios –
Indeferimento de autorização pela Caixa Econômica Federal motivado na exigência de licitação
– ADI nº 2.946 – Admissibilidade da pretendida transferência

Tribunal Regional Federal da 4ª Região - Administrativo – Contrato administrativo – Anulação da
rescisão contratual – Extrapolação dos quantitativos em um dos itens contratados – Incremento
na produção de resíduos hospitalares que resultou no aumento da quantidade de material
recolhido pela autora, esgotando-se o objeto do contrato antes do prazo estimado – Observância
da reserva orçamentária destinada a cobrir a execução do contrato – Indenização por perdas e
danos – Improcedência – Subrrogação parcial do contrato – Artigo 65, §1º, da Lei nº 8.666/93 –
Aplicabilidade apenas quanto a parte do ajuste
Tribunal de Contas da União - Consulta – Presidente do Tribunal Superior Eleitoral – Faturamento
dos serviços complementares de publicidade regidos pela Lei nº 12.232/2010 – Revisão de
entendimento sobre procedimentos para emissão de notas fiscais dos fornecedores de serviços
especializados em nome do órgão contratante – Possibilidade de emissão de notas fiscais pelos
prestadores de serviços especializados em nome do órgão público contratante
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - Consulta – Administração Pública municipal –
Contratação do SEBRAE para prestar serviços ligados ao desenvolvimento das micro e pequenas
empresas – Dispensa de licitação – Possibilidade, com fulcro no artigo 24, inciso XIII, da Lei nº
8.666/93, observado o procedimento prévio de justificação previsto no artigo 26, parágrafo
único, da mencionada lei – Contratação direta com fulcro no artigo 24, inciso VIII, da Lei de
Licitações – Fundamentação inapta a amparar a contratação, por se tratar de entidade apartada
da estrutura da Administração Pública – Possibilidade de vinculação por meio de Acordo de
Cooperação Técnica, para execução de objetivo comum, em regime de mútua cooperação
Ementário
Tendências Jurisprudenciais
Informativo de legislação

