
A Nova Lei de Licitações e suas 
Repercussões para os Crimes Licitatórios

No último dia 05 de abril, foi sancionada a Lei nº 14.133/2021, já
amplamente conhecida como “Nova Lei de Licitações”. A legislação tem
como objetivo substituir, após o decurso de dois anos, as disposições
da “Antiga Lei de Licitações” (Lei nº 8.666/1993), a conhecida “Lei do
Pregão” (Lei nº 10.520/2002) e o “Regime Diferenciado de Contratações
(“RDC”) (Lei nº 12.462/2011).

Apesar de seu predominante caráter administrativo, a Lei nº
14.133/2021 também trouxe importantes alterações para as antigas
disposições da Lei nº 8.666/1993 a respeito dos crimes licitatórios. A
Antiga Lei de Licitações descrevia, em seus artigos 89 a 99, as condutas
criminosas que poderiam se desenvolver ao longo de processos
licitatórios e suas respectivas penas.

Com a nova lei, apesar de não ter havido significativas mudanças no
texto dos tipos incriminadores, houve importante recrudescimento das
penas impostas, já que é possível notar que alguns crimes tiveram suas
penas mínima e máxima dobradas. Além disso, houve a inclusão de
uma nova forma delitiva, intitulada “omissão grave de dado ou de
informação por projetista”, sem precedentes na Lei nº 8.666/1993.

Mais uma vez, o legislador escolheu a controversa fórmula de
recrudescimento de pena e a criação de novos tipos penais como
principal estratégia de combate à criminalidade, mesmo as experiências
anteriores terem mostrado estatisticamente que essa fórmula é
absolutamente infrutífera e ineficaz para atingir o fim almejado.

Os novos crimes licitatórios não mais comporão a lei de licitações e
passarão a integrar o próprio Código Penal brasileiro, em seus artigos
337-E a 337-P, um importante movimento de sistematização e
integração das formas delitivas previstas no ordenamento pátrio.

A equipe de Penal Empresarial do KLA elaborou quadro comparativo no
qual será possível analisar, de maneira simples e direta, as alterações
que a Nova Lei de Licitações trouxe aos crimes licitatórios. Ficamos à
disposição para sanar eventuais dúvidas e prestar quaisquer outros
esclarecimentos.
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Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das 
hipóteses previstas em lei, ou deixar de 
observar as formalidades pertinentes à 
dispensa ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e 
multa.

Parágrafo Único: Na mesma pena incorre 
aquele que, tendo comprovadamente 
concorrido para a consumação da ilegalidade, 
beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade 
ilegal, para celebrar contrato com o Poder 
Público.

Contratação Direta Ilegal

Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à 
contratação direta fora das hipóteses 
previstas em lei:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e 
multa.

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 
combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo do procedimento 
licitatório, com o intuito de obter, para si ou 
para outrem, vantagem decorrente da 
adjudicação do objeto da licitação:

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa.

Frustração do Caráter Competitivo de 
Licitação

Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito 
de obter para si ou para outrem vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto da 
licitação, o caráter competitivo do processo 
licitatório:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) 
anos, e multa. 

Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, 
interesse privado perante a Administração, 
dando causa à instauração de licitação ou à 
celebração de contrato, cuja invalidação vier a 
ser decretada pelo Poder Judiciário:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa.

Patrocínio de Contratação Indevida

Art. 337-G. Patrocinar, direta ou indiretamente, 
interesse privado perante a Administração 
Pública, dando causa à instauração de 
licitação ou à celebração de contrato cuja 
invalidação vier a ser decretada pelo Poder 
Judiciário:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) 
anos, e multa.
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Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a 
qualquer modificação ou vantagem, inclusive 
prorrogação contratual, em favor do 
adjudicatário, durante a execução dos 
contratos celebrados com o Poder Público, 
sem autorização em lei, no ato convocatório 
da licitação ou nos respectivos instrumentos 
contratuais, ou, ainda, pagar fatura com 
preterição da ordem cronológica de sua 
exigibilidade, observado o disposto no art. 121 
desta Lei:

Pena - detenção, de dois a quatro anos, e 
multa.

Parágrafo único. Incide na mesma pena o 
contratado que, tendo comprovadamente 
concorrido para a consumação da ilegalidade, 
obtém vantagem indevida ou se beneficia, 
injustamente, das modificações ou 
prorrogações contratuais.

Modificação ou Pagamento Irregular em 
Contrato Administrativo

Art. 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a 
qualquer modificação ou vantagem, inclusive 
prorrogação contratual, em favor do 
contratado, durante a execução dos contratos 
celebrados com a Administração Pública, sem 
autorização em lei, no edital da licitação ou 
nos respectivos instrumentos contratuais, ou, 
ainda, pagar fatura com preterição da ordem 
cronológica de sua exigibilidade:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) 
anos, e multa.

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a 
realização de
qualquer ato de procedimento licitatório:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa.

Perturbação de Processo Licitatório

Art. 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a
realização de qualquer ato de processo 
licitatório:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) 
anos, e multa.

Art. 94. Devassar o sigilo de proposta 
apresentada em
procedimento licitatório, ou proporcionar a 
terceiro o
ensejo de devassá-lo:

Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e 
multa.

Violação de Sigilo em Licitação

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta
apresentada em processo licitatório ou 
proporcionar a
terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) 
anos, e multa.
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Art. 95. Afastar ou procurar afastar licitante, 
por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem de qualquer tipo:

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa, além da pena correspondente à 
violência.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena 
quem se abstém ou desiste de licitar, em 
razão da vantagem oferecida.

Afastamento de Licitante

Art. 337-K. Afastar ou tentar afastar
licitante por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem de 
qualquer tipo:

Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 5 (cinco) 
anos, e multa, além da pena correspondente à 
violência.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena 
quem se abstém ou desiste de licitar em razão 
de vantagem oferecida.

Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda 
Pública, licitação instaurada para aquisição ou 
venda de bens ou mercadorias, ou contrato 
dela decorrente:

I - elevando arbitrariamente os preços;

II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, 
mercadoria falsificada ou deteriorada;

III - entregando uma mercadoria por outra;

IV - alterando substância, qualidade ou 
quantidade da mercadoria fornecida;

V - tornando, por qualquer modo, 
injustamente, mais onerosa a proposta ou a 
execução do contrato:

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e 
multa.

Fraude em Licitação ou Contrato

Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da
Administração Pública, licitação ou contrato 
dela decorrente, mediante:

I - entrega de mercadoria ou prestação de 
serviços com qualidade ou em quantidade 
diversas das previstas no edital ou nos 
instrumentos contratuais;

II - fornecimento, como verdadeira ou perfeita, 
de mercadoria falsificada, deteriorada, 
inservível para
consumo ou com prazo de validade vencido;

III - entrega de uma mercadoria por outra;

IV - alteração da substância, qualidade ou 
quantidade da mercadoria ou do serviço 
fornecido;

V - qualquer meio fraudulento que torne 
injustamente mais onerosa para a 
Administração Pública a proposta ou
a execução do contrato:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) 
anos, e multa.
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Art. 97. Admitir à licitação ou celebrar 
contrato com empresa ou profissional 
declarado inidôneo:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa.

Parágrafo único. Incide na mesma pena 
aquele que, declarado inidôneo, venha a licitar 
ou a contratar com a Administração.

Contratação Inidônea

Art. 337-M. Admitir à licitação empresa ou 
profissional declarado inidôneo:

Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos, 
e multa.

§ 1º Celebrar contrato com empresa ou 
profissional declarado inidôneo:

Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 6 (seis) 
anos, e multa.

§ 2º Incide na mesma pena do caput deste 
artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a 
participar de licitação e, na mesma pena do §
1º deste artigo, aquele que, declarado 
inidôneo, venha a contratar com a 
Administração Pública.

Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 
89 a 98 desta Lei consiste no pagamento de 
quantia fixada na sentença e calculada em 
índices percentuais, cuja base corresponderá 
ao valor da vantagem efetivamente obtida ou 
potencialmente auferível pelo agente.

§ 1º Os índices a que se refere este artigo não 
poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), 
nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor 
do contrato licitado ou celebrado com 
dispensa ou inexigibilidade de licitação.

§ 2º O produto da arrecadação da multa 
reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, 
Distrital, Estadual ou Municipal.

Art. 337-P. A pena de multa cominada aos 
crimes previstos neste Capítulo seguirá a 
metodologia de cálculo prevista neste Código 
e não poderá ser inferior a 2% (dois por cento) 
do valor do contrato licitado ou celebrado com 
contratação direta.

Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, 
injustamente, a inscrição de qualquer 
interessado nos registros cadastrais ou 
promover indevidamente a alteração, 
suspensão ou cancelamento de registro do 
inscrito:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa.

Impedimento Indevido

Art. 337-N. Obstar, impedir ou dificultar 
injustamente a inscrição de qualquer 
interessado nos registros cadastrais ou 
promover indevidamente a alteração, a 
suspensão ou o cancelamento de registro do 
inscrito:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa.


