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1. INTRODUÇÃO 

1.1. As compras públicas representam mais de 12,5% do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro. Além disso, a participação de microempresas e pequenas e médias empresas 

brasileiras (PMEs) nas compras governamentais é de 30%, segundo o Ipea.  

1.2. Com a promulgação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021), tem-se um novo marco legal, em substituição às Leis nº 8.666/1993 

(Lei de Licitações), nº 10.520/2002 (Lei do Pregão) e nº 12.462/2011 (Regime Diferenciado 

de Contratações - RDC).  

1.3. Durante os dois primeiros anos da publicação da nova Lei, os órgãos públicos poderão 

optar entre a utilização da legislação antiga ou da nova. Passado esse período, a nova Lei 

passará a ser obrigatória para todos os entes federados.  

1.4. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos apresenta oportunidades e desafios, 

urge a necessidade de entender os regramentos existentes, juntamente com a jurisprudência 

dominante para subsidiar os tomadores de decisão em compras públicas, contribuindo, dessa 

forma, para o ganho de eficiência, transparência, obtenção de bons resultados e efetividade 

dos serviços públicos e construção de políticas públicas que poderão colaborar com o 

desenvolvimento sustentável do País.  



  

1.5. Foi essa realidade que nos aproximou do trabalho que será desenvolvido pelo 

Observatório das Contratações Públicas – OCP. O projeto De Olho nas Contratações 

Públicas possui sinergia com o Observatório de Contratações Públicas e será composto 

por uma equipe de alunos da graduação, pós-graduação e de docentes da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, além de colaboradores externos que atuem na área, com o intuito 

de entender os regramentos e as regulamentações já publicadas pelos estados e capitais da 

federação,  bem como as eventuais decisões dos tribunais de contas sobre a Nova Lei de 

Licitações e Contratações Públicas e as dificuldades identificadas pela iniciativa privada. 

 

2. DAS VAGAS E INSCRIÇÃO 

2.1. Serão ofertadas no total 50 vagas, para alunos regularmente matriculados, nos cursos de 

graduação e pós-graduação, da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, campus Higienópolis, os quais deverão efetuar a inscrição mediante o 

preenchimento do formulário constante no Google Forms: 

https://forms.gle/HcV585Kt6TjmChz9A. 

2.2. Inscrições. As inscrições deverão ser feitas, mediante formulário indicado acima, até às 

23h59min do dia 20 de março de 2023. 

2.3. Resultado. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 21 de março de 2023, 

no moodle e, também, mediante envio de comunicado aos inscritos, no e-mail informado no 

ato da inscrição.  

2.3.1. Ainda, poderá haver publicação da relação dos aprovados no perfil oficial do 

MackCidade no Instagram: @mackcidades. 

 

3. DAS ATIVIDADES  

3.1. O objetivo específico do Projeto De Olho nas Contratações Públicas será a busca e 

análise dos diversos regulamentos referentes às contratações públicas, a partir da vigência 

da Lei n° 14.133/21, resultando em mapeamento de possíveis interpretações e eventuais 

problemas que afetarão as contratações públicas. 

https://forms.gle/HcV585Kt6TjmChz9A


  

3.2. Os integrantes  aprovados terão como atividades (i) pesquisa empírica junto aos Estados 

da Federação, respectivos Tribunais de Justiça, Tribunais de Contas e doutrina; (ii) 

responsabilidade com redes socias; (iii) apoio a eventos. Todos produtos serão estabelecidos 

ao longo do ano de 2023/2024. 

3.3. Os núcleos constituídos no Observatório são: 

1. Nova Lei de Licitações 5. Governança, transparência e compliance 

2. Infraestrutura 6. Controle das contratações 

3. Sustentabilidade 7. Mediação e arbitragem 

4. Inovação nas contratações  

 

3.4. O lançamento do Observatório das Contratações Públicas ocorrerá no dia 23 de 

março de 2023, às 17h, sendo obrigatória a presença de todos os aprovados. 

3.5.  Progamação* 

 
Programação  – 2023 

 

Data  Horário  Descrição  Regime  

23/03/2023  
18 às 21 hs Lançamento do OCB.Bra 

Auditório Grafeno  
Obrigatório  

25/03/2023  
9h às 12h 

(virtual) Apresentação e Divisão Grupos e Tarefas Obrigatório  

15/04/2023  
9h às 12h  

(virtual) 
Reunião Obrigatório 

06/05/2023  
9h às 12h  

(virtual) 
Reunião  Obrigatório 

03/06/2023 
9h às 12h  

(virtual) 
Reunião  Obrigatório 

22/07/2023 
9h às 12h  

(virtual) 
 Reunião Obrigatório 

26/08.2023 
9h às 12h  

(virtual) 
Reunião Obrigatório 



  

23/09/2023 
9h às 12h  

(virtual) 
Reunião  Obrigatório 

 28/10/2023 
9h às 12h  

(virtual)  
Reunião Obrigatório 

11/11/2023 
9h às 12h  

(virtual) 
Reunião Obrigatório 

02/12/2023 
9h às 12h  

(virtual) 
Reunião Obrigatório 

• Poderão ter encontros com os subgrupos e estes serão agendados previamente 

 

 
4. DA ATRIBUIÇÃO DE HORAS (ano de 2023) 

4.1. Serão atribuídas até 20h de extensão, aos alunos da graduação, que concluírem todos 

os passos das atividades, os quais serão apresentados quando do primeiro encontro. 

4.2. Poderão ser atribuídas até 10h de pesquisa, aos alunos da graduação, que concluírem 

todos os passos das atividades de pesquisa, os quais serão apresentados quando do 

primeiro encontro. Ficando claro que a atividade de pesquisa será decisão dos 

Coordenadores. 

4.3. Será admitida somente 1(uma) falta justificada por semestre. 

 

5. DÚVIDAS 

5.1. Quaisquer dúvidas sobre o projeto de extensão, o processo de inscrição, bem como do 

presente edital deverão ser encaminhadas para compraspublicasbrasil@gmail.com.   

São Paulo, 10 de março de 2023  

ANTÔNIO CECÍLIO MOREIRA PIRES 

 

LILIAN REGINA GABRIEL MOREIRA PIRES 
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