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A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos -  Lei 14.133/21 substituirá

definitivamente a partir de abril de 2023 os normativos antigos - Lei nº 8.666/93, Lei  nº

10.520/2002,  e  Lei  nº  12.462/2011,  e  vale  mencionar  que  ela  apresenta  um  olhar  mais

cauteloso quanto à gestão por competência. 

Observando isso, há importância em entender alguns conceitos relacionados à gestão

por competência, por exemplo:

 o diagnóstico de competências;

 identificação de conhecimentos; e

 as habilidades e condutas necessários ao exercício do cargo ou da função a ser

ocupado pelo agente público. 

Organizacionalmente falando, mudanças internas exigem um alto desempenho dos

agentes  públicos  a  todo  momento.  Para  tanto,  é  imprescindível  que  os  conhecimentos

inerentes às atividades sejam atualizados constantemente.

Considerando isso, vale ressaltar que, de acordo com a Nova Lei de Licitações e

Contratos - NLLC, a autoridade máxima do órgão ou da entidade tem a responsabilidade

quanto ao desenvolvimento da gestão por competência, vejamos:

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a
quem as normas de organização administrativa indicarem, promover
gestão  por  competências  e  designar  agentes  públicos  para  o
desempenho  das  funções  essenciais  à  execução  desta  Lei  que
preencham os seguintes requisitos:

Isso implica numa forma de melhoria dos processos de governança no que tange às

contratações públicas. Logo, a governança baseada neste modelo deve ser compreendida

por uma estratégia gerencial baseada em pessoas. 

Assim, é importante compreender que esse modelo tem implicações em todos os

ciclos  de  gestão  de  pessoas,  desde  o  Planejamento  de  Carreiras,  Recrutamento  até  a

Avaliação de Desempenho. 

Com  isso,  busca-se  reduzir  ao  máximo  a  discrepância  entre  as  competências

necessárias  para  alcançar  os  objetivos  organizacionais  com  aquelas  já  disponíveis  na

Administração.



Dessa forma, para um melhor entendimento, inicialmente vale trazer a definição de

competência,  que  consiste  no  conjunto  de  conhecimento,  habilidades  e  condutas  para  a

realização das entregas pretendidas.  

O  resultado  das  competências  inerentes  ao  profissional  está  expresso  em

comportamentos e resultados apresentados no trabalho, relacionado à atuação do cargo que

ocupa e das atribuições que detém, bem como às dificuldades que enfrenta.

Uma  etapa  inicial  para  a  uma  boa  gestão  desse  processo  é  o  mapeamento  de

competências que ajudará na identificação das lacunas de competências quanto às entregas

individuais. 

Dentre as competências existentes há as transversais ao setor público, conforme posto
na Instrução Normativa Nº 21, de 1º de fevereiro de 20212:

IV  -  competências  transversais  de  um  setor  público  de  alto
desempenho:  conjunto  de  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes
indispensáveis ao exercício da função pública, que contribuem para a
efetividade  dos  processos  de  trabalho  em  diferentes  contextos
organizacionais;

Para  além  das  competências  transversais,  temos  as  competências  técnicas  e

comportamentais  que  tratam  especificamente  das  necessidades  relacionadas  a  um  tema

específico, no caso em tela, as contratações públicas.

Para realizar um diagnóstico eficiente é importante entender o conceito de descrição

da  função,  que  conforme  diz  Rogério  Leme3,  consiste  no  conjunto  de  atribuições  e

especificações de conhecimento, habilidades e atitudes, que formam as competências técnicas

e comportamentais.

Entende-se, portanto, que quando se busca um modelo de governança com base em

gestão  por  competência  existirão  impactos  sobre  os  gerenciamentos  de  processos  e

essencialmente sobre os objetivos esperados. 

2 Estabelece orientações aos órgãos do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal -
SIPEC, quanto aos prazos, condições, critérios e procedimentos para a implementação da Política
Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP
3  LEME, Rogério. Gestão por competências no Setor Público. Qualitymark, São Paulo, 2011.



Admite-se  que para haver um processo efetivo quanto à gestão por competência é

fundamental  não  só  a  participação  da  alta  administração,  mas  também do nível  tático  e

operacional do órgão, o engajamento e motivação dos colaboradores é essencial.

A  NLLC  afirma  que  para  a  atuação  nas  atividades  relacionadas  à  Licitações  e

Contratos,  deve  ser,  preferencialmente,  servidores  efetivos  ou  empregados  públicos  dos

quadros  permanentes  da  Administração  Pública,  e  que  para  o desenvolvimento  das

competências inerentes a função, os servidores devem possuir uma formação compatível ou

qualificação atestada por certificação profissional  emitida por  escola  de governo criada e

mantida pelo poder público.

Com isso, interpreta-se que os requisitos para realizar tais formações compreendem o

conjunto  de  competências  técnicas  necessárias  para  lidar  com  a  execução  diária  das

atividades relativas às contratações públicas. 

Portanto, para se realizar uma boa gestão por competência é importante atentar-se a

alguns parâmetros, destaca-se:

● Mapa de Atribuições (gerências/coordenações) com a construção das

descrições de papel ou função dos colaboradores;

● Análise das Funções 

- elementos como responsabilidade, os deveres, a natureza e o nível de

decisão requeridos; 

-  contribuição  individual  -  esforço  colocados  no  desenvolvimento  das

funções;

● Lista de Competências comportamentais;

● Coleta das avaliações técnica, comportamental e de responsabilidades;

● Relatório de identificação de metas;

● Avaliação de desempenho e feedback entre líderes e liderados. 

● Plano de Desenvolvimento Individual 

Assim sendo, o agente público precisa possuir um conjunto de competências básicas

para executar suas tarefas, e para tanto, é preciso que a Administração faça a gestão dessas

competências para a realização eficiente de determinadas atividades. 



Logo, é imprescindível conduzir adequadamente as seleções, recrutamentos e até as

alocações dos agentes públicos dentro do órgão, avaliando inclusive as responsabilidades de

cada ator dentro do processo de contratação.

 Considerando o exposto, vale frisar que a análise e implementação do processo de

gestão por competência fazem parte do processo de aprimoramento da governança do órgão e

consequentemente irá impactar na aplicação da NLLC.

Como dito por Marçal Justem Filho, o desafio da aplicação da nova Lei precisa ser

enfrentado desde logo, inclusive em relação à gestão por competência.4

Referências

4 (...) A Administração está vinculada a exercitar o dever de planejamento, a promover a gestão por
competências, a implantar a governança pública e a respeitar a segregação de funções. O desafio da
aplicação da nova Lei precisa ser enfrentado desde logo, especialmente porque o Brasil não pode
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