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LICITAÇÕES E ESTATAIS
BREVE HISTÓRICO



Decreto-Lei nº 
200/67

Decreto-Lei nº 
2.300/86

Lei nº 8.666/93

Lei nº 13.303/2016



APLICAÇÃO DA NOVA 
LEI DAS ESTATAIS



Aspecto 
subjetivo

Aspecto 
temporal

Aspecto 
normativo



É possível adotar um 

Regime Híbrido, 

entre a nova 

LEI DAS ESTATAIS e o 

REGIME ANTERIOR? 



1ª corrente 2ª corrente



Acórdão T.C. nº 0015/17 (TCE/PE)
I- A Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016, deve ser aplicada, no Estado de
Pernambuco, a partir da data que as estatais promoveram a adequação dos respectivos
estatutos ao disposto na norma federal, não cabendo uma aplicação mista, mesmo que
parcial, da citada

Lei Federal e da legislação anterior.

II- Até edição do novo regulamento de cada estatal, nos moldes do artigo 40 da citada Lei
Federal, as licitações e contratos continuam regulamentados pelo regime legal anterior,
inclusive quanto aos limites de dispensa de licitação.

III- As estatais estaduais devem procurar se adequar à nova lei com máxima celeridade
possível, inclusive sobre o novo regime de governança.

IV- Todos os novos instrumentos previstos na Lei Federal citada, necessariamente, devem
entrar em vigor na mesma data na respectiva empresa estatal, evitando aplicação mista de
regimes jurídicos, que geraria insegurança jurídica e dificuldades ao controle interno e
externo.



Como serão tratados  
os contratos de 

serviços contínuos, 
licitados no regime 

anterior, após a 
aplicação da Lei nº 

13.303/2016?



Aplicação da Lei nº 13.303/2016

Art. 91. A empresa pública e a sociedade de economia 
mista constituídas anteriormente à vigência desta Lei 
deverão, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, promover 
as adaptações necessárias à adequação ao disposto nesta 
Lei.

(...)

§ 3o Permanecem regidos pela legislação anterior 
procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou 
celebrados até o final do prazo previsto no caput.

(..)

Art. 97. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.



Aplicação da Lei nº 13.303/2016

Art. 91. A empresa pública e a sociedade de economia 
mista constituídas anteriormente à vigência desta Lei 
deverão, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, promover 
as adaptações necessárias à adequação ao disposto nesta 
Lei.

(...)

§ 3o Permanecem regidos pela legislação anterior 
procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou 
celebrados até o final do prazo previsto no caput.

(..)

Art. 97. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.



Há aplicação 
subsidiária da 

Lei nº 8.666/93?
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NÃO SOU CAPAZ DE OPINARNÃO SOU CAPAZ DE OPINAR



Aplicam-se as 
modalidades da Lei nº 

8.666/93 nas 
licitações realizadas 

sob a égide da Lei das 
estatais?



As estatais devem 
observar os decretos 

que tratam de 
margem de 

preferência para 
alguns produtos e 

serviços?



As estatais, ao adotar 
a Lei nº 13.303/2016, 

devem observar o 
procedimento de 

aprovação jurídica das 
minutas, previsto no 

artigo 38 da Lei nº 
8.666/93?



As estatais podem 
aplicar as hipóteses 

de rescisão unilateral 
previstas na Lei nº 

8.666/93?



Nas licitações da Lei nº 
13.303/16 são 

aplicáveis os benefícios 
da LC 123/06?



1ª corrente 2ª corrente



Aplicação da LC 123/2006

Art. 28 (...)

§ 1o Aplicam-se às licitações das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista as disposições constantes 
dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar no 123, de 14 de 
dezembro de 2006







O QUE É ITEM ESPELHO?
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Item exclusivo 01

Item exclusivo 02

….

Item exclusivo 10

Item ampla c.  11

Item ampla c.  12

…

Item ampla c.  20



QUAL O LIMITE 

SISTEMÁTICO PARA 

A COTA EXCLUSIVA?
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Limite sistemático
A melhor exegese, todavia, em nosso ver, é que a cota reservada, em

sendo prevista no edital convocatório, seja limitada a R$ 80.000,00, teto
definido para a exclusividade da participação de ME e EPP.

Com efeito, a interpretação sistemática da LC nº 123/2006 sinaliza, em
nosso ver, que a expressão “até” (inciso III do art. 48 da LC) tem
exatamente esta finalidade, qual seja, de modular o percentual da cota
reservada, visando adequá-lo ao teto definido para exclusividade de
participação na licitação - R$ 80.000,00 (art. 48, inciso I da LC), sob pena
de subversão do equilíbrio de interesses e princípios, contemplado na LC
citada. (PARECER n. 00573/2016/CONJUR-MD/CGU/AGU).



NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS LICITATÓRIAS 

e

CONTRATAÇÃO DIRETA



Da não observância das regras licitatórias e da Contratação Direta

Dever de licitar e exceções

Competência para legislar

Processo licitatório: fase interna e externa



EXCEÇÃO À 
OBRIGATORIEDADE

NÃO OBSERVÂNCIA 
PARCIAL

Convênios

Contrato de 
patrocínio

NÃO OBSERVÂNCIA

Objeto social

Parcerias 
estratégicas

CONTRATAÇÃO 
DIRETA

Dispensa

Inexigibilidade



Da não observância parcial



Da não observância parcial

Art. 27 (...)

§ 3o A empresa pública e a sociedade de economia mista 
poderão celebrar convênio ou contrato de patrocínio com 
pessoa física ou com pessoa jurídica para promoção de 
atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de 
inovação tecnológica, desde que comprovadamente 
vinculadas ao fortalecimento de sua marca, observando-
se, no que couber, as normas de licitação e contratos desta 
Lei.

Art. 28 (...)

§ 2o O convênio ou contrato de patrocínio celebrado com 
pessoas físicas ou jurídicas de que trata o § 3o do art. 27 
observará, no que couber, as normas de licitação e 
contratos desta Lei.



Da não observância

(inaplicabilidade)



Da não observância das regras licitatórias

Art. 28 (...)

§ 3o São as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista dispensadas da observância dos 
dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações:

I - comercialização, prestação ou execução, de forma 
direta, pelas empresas mencionadas no caput, de 
produtos, serviços ou obras especificamente relacionados 
com seus respectivos objetos sociais;

II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja 
associada a suas características particulares, vinculada a 
oportunidades de negócio definidas e específicas, 
justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.



Da atividade econômica relacionada 
especificamente ao objeto social



Da atividade econômica relacionada ao objeto social

Entendimento doutrinário

Da diferença em relação à dispensa ou à 
inexigibilidade

Dos limites à atividade especificamente relacionada 
com os respectivos objetos sociais



AC. Nº 2033/2017 TCU/Plenário

Embora as empresas estatais estejam dispensadas de licitar a
prestação de serviços relacionados com seus respectivos objetos
sociais (art. 28, § 3º, inciso I, da Lei 13.303/2016), devem conferir
lisura e transparência a essas contratações, em atenção aos
princípios que regem a atuação da Administração Pública,
selecionando seus parceiros por meio de processo competitivo,
isonômico, impessoal e transparente. Acórdão 2033/2017
Plenário, Denúncia, Relator Ministro Benjamin Zymler.



AC. Nº 2033/2017 TCU/Plenário
....ao prover infraestrutura e redes de suporte para o mercado, (...) a Telebrás está 
exercitando a competência prevista no art. 4º, III, do Decreto nº 7.175/2010, acima 
transcrito. Por via de consequência, a mencionada entidade está prestando um serviço 
relacionado com seu objeto social, o que implica dizer que ela está dispensada de realizar 
licitação, consoante o disposto no inciso I do § 3º do art. 28 da Lei nº 13.303/2016, 
anteriormente citado.

23. Cumpre destacar que, ao prover a infraestrutura de telecomunicação, a Telebrás 
atua diretamente no seu domínio econômico próprio, conforme preceitua o art. 173 da 
Constituição Federal de 1988, exercendo atividades finalísticas que lhe cabem por força 
de seu estatuto. Nesse sentido, o procedimento de chamamento público sob comento 
não configura um procedimento licitatório. Na verdade, trata de um mecanismo 
elaborado pela empresa com o fito de, em atenção aos princípios que regem a atuação da 
Administração Pública, conferir lisura e transparência ao processo, não se vinculando à Lei 
Geral de Licitações nem a qualquer outro diploma semelhante

(...)



AC. Nº 2033/2017 TCU/Plenário
(...)

Não obstante os argumentos apresentados acima, julgo que a empresa estatal sempre
deverá respeitar os princípios constitucionais e legais que regem a administração pública,
tais como, a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a isonomia e o interesse público.
Por via de consequência, embora realizando atividade finalística própria de seu objeto
social, a Telebrás não detém uma discricionariedade irrestrita para escolher quem quiser,
mesmo sendo dispensável a licitação. Ao contrário deve ser realizado um processo
competitivo isonômico, impessoal e transparente, com observância dos princípios
constitucionais.



Das parcerias vinculadas à 
oportunidade de negócio



Das parcerias vinculadas à oportunidade de negócio

Inadequação da referência à inviabilidade

Escolha do parceiro e multiplicidade de fatores

Lei e rol exemplificativo



Da não observância das regras licitatórias da Lei nº 13.303/2016

Art. 28 (...)

§ 4o Consideram-se oportunidades de negócio a 
que se refere o inciso II do § 3o a formação e a 
extinção de parcerias e outras formas associativas, 
societárias ou contratuais, a aquisição e a 
alienação de participação em sociedades e outras 
formas associativas, societárias ou contratuais e as 
operações realizadas no âmbito do mercado de 
capitais, respeitada a regulação pelo respectivo 
órgão competente.



AC. Nº 2488/2018 TCU/Plenário
São requisitos para a contratação direta de empresa parceira com fundamento no
art. 28, § 3º, inciso II, da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais): a) avença
obrigatoriamente relacionada com o desempenho de atribuições inerentes aos
respectivos objetos sociais das empresas envolvidas; b) configuração de
oportunidade de negócio, o qual pode ser estabelecido por meio dos mais variados
modelos associativos, societários ou contratuais, nos moldes do art. 28, § 4º, da Lei
das Estatais; c) demonstração da vantagem comercial para a estatal; d)
comprovação, pelo administrador público, de que o parceiro escolhido apresenta
condições que demonstram sua superioridade em relação às demais empresas que
atuam naquele mercado; e e) demonstração da inviabilidade de procedimento
competitivo, servindo a esse propósito, por exemplo, a pertinência e a
compatibilidade de projetos de longo prazo, a comunhão de filosofias empresariais,
a complementariedade das necessidades e a ausência de interesses conflitantes.
Acórdão 2488/2018 Plenário, Representação, Relator Ministro Benjamin Zymler.



Quais as implicações 
quando uma determinada 

pretensão contratual se 
amolda a uma das 
hipóteses de “não 

observância das regras 
licitatórias”?



CONTRATAÇÕES DIRETAS
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•Competição viável

•TaxatividadeDISPENSA

•Competição inviável

•Não taxatividadeINEXIGIBILIDADE



Hipóteses de 
dispensa

I - para obras e serviços de engenharia de valor 
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não 
se refiram a parcelas de uma mesma obra ou 
serviço ou ainda a obras e serviços de mesma 
natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente;

II - para outros serviços e compras de valor até 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde 
que não se refiram a parcelas de um mesmo 
serviço, compra ou alienação de maior vulto que 
possa ser realizado de uma só vez;



Em relação à Lei nº 8.666/93, a aplicação do IPCA acumulado de junho
de 1998 a maio de 2017, daria uma variação de 230,16%, o que elevaria
os limites acima para:

Obras e serviços 
de engenharia: 

a) convite - até 
R$ 495.241,26; 

b) tomada de 
preços - até R$ 
4.952.412,60; 

c) concorrência: 
acima de R$ 

4.952.412,60; 

Demais serviços 
e compras: 

a) convite - até 
R$ 264.128,67 

b) tomada de 
preços - até R$ 
2.146.040,00; 

c) concorrência 
- acima de R$ 
2.146.040,00. 



Alteração dos limites de dispensa

Art. 29 (...)

§ 3o Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput 
podem ser alterados, para refletir a variação de custos, 
por deliberação do Conselho de Administração da 
empresa pública ou sociedade de economia mista, 
admitindo-se valores diferenciados para cada sociedade.



Hipóteses de 
dispensa

III - quando não acudirem 
interessados à licitação anterior e 
essa, justificadamente, não puder 
ser repetida sem prejuízo para a 
empresa pública ou a sociedade de 
economia mista, bem como para 
suas respectivas subsidiárias, desde 
que mantidas as condições
preestabelecidas;



Pressupostos da licitação deserta

Exclusividade para ME/EPP

Dispensa de licitação e deserção parcial



Hipóteses de 
dispensa

IV - quando as propostas 
apresentadas consignarem 
preços manifestamente 
superiores aos praticados no 
mercado nacional ou 
incompatíveis com os fixados 
pelos órgãos oficiais 
competentes; 



O regulamento pode indicar a possibilidade de 
abrir prazo para reapresentação de propostas nos 

casos de licitação fracassada?

56



Hipóteses de 
dispensa

V - para a compra ou locação de imóvel 
destinado ao atendimento de suas 
finalidades precípuas, quando as 
necessidades de instalação e localização 
condicionarem a escolha do imóvel, 
desde que o preço seja compatível com o 
valor de mercado, segundo avaliação 
prévia;



Posso usar a locação/aquisição de imóvel, por 
dispensa, quando há mais de um imóvel 

compatível com a necessidade administrativa?

58



1ª corrente 2ª corrente



TCU
Na aquisição de imóvel mediante dispensa de licitação 
(art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93) faz-se necessária a 
conjugação de três requisitos: (i) comprovação de que 
o imóvel se destina ao atendimento das finalidades 
precípuas da Administração; (ii) escolha condicionada a 
necessidades de instalação e de localização; e (iii) 
compatibilidade do preço com o valor de mercado, 
aferida em avaliação prévia. É inaplicável a 
contratação direta se há mais de um imóvel que 
atende o interesse da Administração (Acórdão: AC-
5948-38/14-2 Data da Sessão: 21/10/2014 Relator: 
RAIMUNDO CARREIRO Colegiado: Segunda Câmara)



TCU

A existência de um único imóvel apto a, por suas 
características de instalação e localização, atender às 

finalidades precípuas da Administração não é requisito 
para a contratação por dispensa de licitação fundada no 

art. 24, inciso X, da Lei 8.666/1993 

(Acórdão 5244/2017. Primeira Câmara, Representação, 
Redator Ministro Benjamin Zymler).



AGU
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. COMPRA 
OU LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE CONSULTA PRÉVIA À SECRETARIA DO 
PATRIMÔNIO DA UNIÃO. RECOMENDAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PRÉVIO 
PARA A PROSPECÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO. INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA 
NO CASO DE IMÓVEL ÚNICO. PLURALIDADE DE IMÓVEIS APTOS NÃO AFASTA A 
DISPENSA PREVISTA NO ART. 24, X, DA LEI N.º 8.666/93.

I – A compra ou locação de imóvel deve necessariamente ser precedida de consulta 
à Secretaria do Patrimônio da União sobre a existência de imóvel público 
disponível.

II – Inexistindo imóvel público que atenda aos requisitos necessários para a 
instalação do órgão ou entidade, é recomendável a promoção de chamamento 
público para a prospecção do mercado imobiliário.

III – Se somente um imóvel atender às necessidades da Administração, será 
constatada a inviabilidade de competição, o que permitirá a contração direta por 
inexigibilidade com fundamento no art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93.

IV – Se após o chamamento público forem encontrados dois ou mais imóveis, é 
possível a realização de licitação ou, caso cumpridos os requisitos estampados no 
art. 24, X, da Lei n.º 8.666/93, poderá haver a contratação direta por dispensa 
licitatória. (Parecer nº 92/2017/DECOR/CGU/AGU)



Operação Built to Suit
• "... a administração pública deve demonstrar claramente o devido 

cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 24, inciso X, da Lei de 
Licitações, em especial, quanto à comprovação da compatibilidade do preço a 
ser contratado com o valor de mercado, bem assim que ... a junção do serviço 
de locação (parte principal) com o de execução indireta de obra (parte 
acessória) apresenta economia de escala e que, por isso, tal locação sob 
encomenda não ofende o princípio do parcelamento do objeto, previsto no 
art. 23, § 1º, e no art. 15, IV, da Lei nº 8.666/1993". (...)" ... a despeito de a 
realização de licitação dever ser a regra, admite-se excepcionalmente a 
contratação direta de locação sob medida (operação built to suit), por meio de 
licitação dispensável fundada no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/1993, desde 
que, além da observância das demais disposições legais aplicáveis ao caso, o 
terreno onde será construído o imóvel seja de propriedade do particular que 
será o futuro locador“ (Acórdão 1301/2013-Plenário, TC 046.489/2012-6, 
relator Ministro Substituto André Luís de Carvalho, revisor Ministro  
Benjamin Zymler, 29.5.2013.)



Hipóteses de 
dispensa

VI - na contratação de remanescente de 
obra, de serviço ou de fornecimento, em 
consequência de rescisão contratual, 
desde que atendida a ordem de 
classificação da licitação anterior e 
aceitas as mesmas condições do contrato 
encerrado por rescisão ou distrato, 
inclusive quanto ao preço, devidamente 
corrigido;



Manutenção das mesmas condições

Ausência de interesse na prorrogação e dispensa

Possibilidade de aproveitamento das propostas remanescentes



Respeitando-se as mesmas condições da contratada, é possível 
a contratação, na dispensa de remanescente, de empresa que 

não participou do certame licitatório? 

66



Dispensa de remanescente e 
contratação de terceiro não licitante

• No caso de remanescente de obra, não havendo 
classificados na licitação anterior que aceitem as mesmas 
condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive 
quanto ao preço, o administrador não pode optar pela 
contratação direta, com fundamento no art. 24, inc. XI, da 
Lei 8.666/1993, de empresa que não participou da 
licitação, devendo promover novo certame. (TCU. 
Acórdão no 2.132/2016 – Plenário)



Hipóteses de 
dispensa

VII - na contratação de instituição 
brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino 
ou do desenvolvimento institucional ou 
de instituição dedicada à recuperação 
social do preso, desde que a contratada 
detenha inquestionável reputação ético-
profissional e não tenha fins lucrativos;



Hipótese e pessoa física

Instituição e pertinência com o objeto contratado

Subcontratação



Hipóteses de 
dispensa

VIII - para a aquisição de componentes ou 
peças de origem nacional ou estrangeira 
necessários à manutenção de 
equipamentos durante o período de 
garantia técnica, junto ao fornecedor 
original desses equipamentos, quando tal 
condição de exclusividade for 
indispensável para a vigência da garantia;



Restrição objetiva (aquisições)

Restrição subjetiva (fornecedor original) 

Condicionalidade à manutenção da garantia



Hipóteses de 
dispensa

IX - na contratação de associação de 
pessoas com deficiência física, sem 
fins lucrativos e de comprovada 
idoneidade, para a prestação de 
serviços ou fornecimento de mão de 
obra, desde que o preço contratado 
seja compatível com o praticado no 
mercado;



Restrição Subjetiva

Restrição objetiva (serviço ou mão de obra)

Compatibilidade com o preço de mercado



Hipóteses de 
dispensa

X - na contratação de 
concessionário, permissionário ou 
autorizado para fornecimento ou 
suprimento de energia elétrica ou 
gás natural e de outras prestadoras 
de serviço público, segundo as 
normas da legislação específica, 
desde que o objeto do contrato 
tenha pertinência com o serviço 
público.



Natureza jurídica das “Prestadoras”

Vigência dos contratos de energia

“outras prestadoras de serviços públicos”



Hipóteses de 
dispensa

X - na contratação de 
concessionário, permissionário ou 
autorizado para fornecimento ou 
suprimento de energia elétrica ou 
gás natural e de outras prestadoras 
de serviço público, segundo as 
normas da legislação específica, 
desde que o objeto do contrato 
tenha pertinência com o serviço 
público.



Pressupostos

Subsidiária x controlada

Subcontratação pela subsidiária



Maioria do capital social e definição de “controlada”

Para fins de dispensa de licitação com fundamento nesse 
dispositivo, entende-se por controlada a empresa em que 

a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto, em analogia ao conceito 

do art. 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal, que 
baliza a noção de empresa controlada. (TCU. Acórdão nº 

1.985/2015 – Plenário)



União como acionista minoritária e ausência de controle

A participação de empresa estatal no bloco de controle de 
empresa privada da qual é acionista minoritária, mediante 

celebração de acordo com o acionista majoritário, 
conferindo à estatal parcela de controle compartilhado, 

não a torna controladora da empresa participada, 
devendo esta concorrer nas licitações em condições de 
igualdade com as demais empresas do setor privado, 

sendo indevida sua contratação direta pela estatal com 
base no art. 24, inciso XXIII, da Lei 8.666/1993. (TCU. 

Acórdão nº 2.472/2017-Plenário)



Dispensa de subsidiária e subcontratação
Somente o Banco do Brasil S/A, empresa controladora da 
Cobra Tecnologia S/A, pode contratá-la por dispensa de 

licitação, com fundamento no inciso XXIII do art. 24 da Lei 
nº 8.666/1993 (...) Aduz-se, também, o requisito 

consagrado na jurisprudência deste Tribunal de que haja 
relação de pertinência entre o serviço a ser prestado ou os 

bens a serem adquiridos e o objetivo institucional ou 
social da entidade subsidiária e controlada. Destaco aqui 
mais um aspecto a ser observado nos casos em tela, qual 

seja: a impossibilidade de a empresa Cobra Tecnologia S/A 
subcontratar a totalidade dos serviços objeto de dispensa 
de licitação, por não ter capacidade de prestá-los. (TCU. 

Acórdão nº 3.219/2010 – Plenário)



Hipóteses de 
dispensa

XII - na contratação de coleta, 
processamento e comercialização de 
resíduos sólidos urbanos recicláveis ou 
reutilizáveis, em áreas com sistema de 
coleta seletiva de lixo, efetuados por 
associações ou cooperativas formadas 
exclusivamente por pessoas físicas de 
baixa renda que tenham como 
ocupação econômica a coleta de 
materiais recicláveis, com o uso de 
equipamentos compatíveis com as 
normas técnicas, ambientais e de 
saúde pública;



Impossibilidade de dispensa para empresa

Impossibilidade de dispensa para pessoa física

Preço de mercado



Hipóteses de 
dispensa

XIII - para o fornecimento de bens e 
serviços, produzidos ou prestados 
no País, que envolvam, 
cumulativamente, alta 
complexidade tecnológica e defesa 
nacional, mediante parecer de 
comissão especialmente designada 
pelo dirigente máximo da empresa 
pública ou da sociedade de 
economia mista;



Pressuposto objetivo

Pressuposto de origem

Pressuposto material

Pressuposto formal



Hipóteses de 
dispensa

XIV - nas contratações 
visando ao cumprimento do 
disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 
20 da Lei no 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004, 
observados os princípios 
gerais de contratação dela 
constantes;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art20.


Hipóteses de 
dispensa

XV - em situações de emergência, quando 
caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e somente 
para os bens necessários ao atendimento 
da situação emergencial e para as 
parcelas de obras e serviços que possam 
ser concluídas no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contado da ocorrência da 
emergência, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos, observado o 
disposto no § 2o;



Gestor desidioso e dispensa emergencial

Prazo máximo legal de duração dos contratos - marco para 
contagem inicial

Dispensa emergencial e o dilema da decisão



Contratação emergencial e o dilema da 
decisão



Contratação emergencial e o dilema da decisão

• Para caracterizar situação emergencial passível de dispensa de 
licitação, deve restar evidente que a contratação imediata é a via 
adequada e efetiva para eliminar iminente risco de dano ou de 
comprometimento da segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, restringindo-se 
ao estritamente necessário ao atendimento da situação calamitosa. 
Deve-se divisar a conduta dos agentes públicos que concorreram para 
originar a situação emergencial da ação daqueles que apenas 
atuaram para elidir o risco de dano. (Acórdão: AC-1217-16/14-P Data 
da Sessão: 14/05/2014 Relator: ANA ARRAES Colegiado: Plenário)



Contratação emergencial e o dilema da decisão

Se a situação fática exigir a dispensa por situação 
emergencial, mesmo considerando a ocorrência de falta de 
planejamento, não pode o gestor deixar de adotá-la, pois se 
assim proceder responderá não apenas pela falta de 
planejamento, mas também pelos possíveis danos que sua 
inércia possa causar. (Acórdão: AC-1022-14/13-P Data da 
Sessão: 24/04/2013 Relator: ANA ARRAES Colegiado)



Hipóteses de 
dispensa

XVI - na transferência de bens a órgãos e 
entidades da administração pública, 
inclusive quando efetivada mediante 
permuta;

XVII - na doação de bens móveis para fins e 
usos de interesse social, após avaliação de 
sua oportunidade e conveniência 
socioeconômica relativamente à escolha de 
outra forma de alienação;

XVIII - na compra e venda de ações, de 
títulos de crédito e de dívida e de bens que 
produzam ou comercializem.



Da Hipóteses de inviabilidade de 
competição



Hipóteses de 
inviabilidade 

de competição

I - aquisição de materiais, 
equipamentos ou gêneros que só 
possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial 
exclusivo;



Hipóteses de 
inviabilidade 

de competição

II - contratação dos seguintes serviços técnicos 
especializados, com profissionais ou empresas de 
notória especialização, vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulgação:

a) estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos 
ou executivos;

b) pareceres, perícias e avaliações em geral;

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 
financeiras ou tributárias;

d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras 
ou serviços;

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas;

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

g) restauração de obras de arte e bens de valor 
histórico.



Rol taxativo ou meramente exemplificativo?

Caracterização dos serviços de natureza singular(?!)

Comprovação da notória especialização



A Estatal pode contratar, por 
inexigibilidade, artista consagrado pela 

opinião pública?
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A Estatal pode adotar a contratação 
direta denominada credenciamento ?
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Da FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
DIRETA



FORMALIZAÇÃO 
DA 

CONTRATAÇÃO 
DIRETA

Art. 30 (…)

(…)

§ 2o Na hipótese do caput e em qualquer dos casos de 
dispensa, se comprovado, pelo órgão de controle externo, 
sobrepreço ou superfaturamento, respondem 
solidariamente pelo dano causado quem houver decidido
pela contratação direta e o fornecedor ou o prestador de 
serviços.

§ 3o O processo de contratação direta será instruído, no 
que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa 
que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou do executante;

III - justificativa do preço.



PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA



PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA

Obrigatoriedade 
da análise e 

aprovação jurídica

Responsabilidade 
do parecerista 

jurídico

Modelo da Lei das 
estatais



Disposições de Caráter Geral sobre Licitações e 
Contratos



DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA



Estimativa de 
custos nas 
licitações das 
estatais



Estimativa de custos nas licitações das estatais

Art. 31 (…)

§ 2o O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia
deverá ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou 
iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), no caso de construção civil em geral, 
ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), no caso de obras e serviços 
rodoviários, devendo ser observadas as peculiaridades geográficas.

§ 3o No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no § 2o, 
a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados 
contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades 
da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em banco 
de dados e sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.



Contratação integrada
Art. 42. (...)
§ 2o No caso dos orçamentos das contratações integradas:
I - sempre que o anteprojeto da licitação, por seus elementos mínimos, assim 
o permitir, as estimativas de preço devem se basear em orçamento tão 
detalhado quanto possível, devendo a utilização de estimativas paramétricas 
e a avaliação aproximada baseada em outras obras similares ser realizadas 
somente nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no 
anteprojeto da licitação, exigindo-se das contratadas, no mínimo, o mesmo 
nível de detalhamento em seus demonstrativos de formação de preços; 
II - quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica para abalizar o valor 
do empreendimento ou de fração dele, consideradas as disposições do inciso I, 
entre 2 (duas) ou mais técnicas estimativas possíveis, deve ser utilizada nas 
estimativas de preço-base a que viabilize a maior precisão orçamentária, 
exigindo-se das licitantes, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento na 
motivação dos respectivos preços ofertados.



Estimativa de custos nas licitações das estatais

• envolve o levantamento dos serviços a serem executados de 
forma agregada, sem adentrar na composição de custo de cada 
serviço, como ocorre na aplicação do orçamento analítico

Orçamento
sintético

• base em custos históricos, índices, gráficos, correlações ou 
comparações com projetos similares

Metodologia
expedita

• o preço de referência de uma obra ou serviço pode ser 
estabelecido multiplicando medida de dimensão da obra/serviço 
por custo genérico e preliminar de sua realização.

Estimativa
paramétrica



Acórdão 2433/2016 Plenário

Preferência por orçamento sintético

A Administração deve exigir das empresas contratadas no regime
de contratação integrada, por ocasião da entrega dos projetos
básico e executivo, a apresentação de orçamento detalhado
contendo descrições, unidades de medida, quantitativos e preços
unitários de todos os serviços da obra, acompanhado das
respectivas composições de custo unitário, bem como do
detalhamento dos encargos sociais e da taxa de BDI, nos termos do
art. 2º, parágrafo único, da Lei 12.462/2011, aplicável a todos os
regimes de execução contratual do RDC, e da Súmula 258 do TCU



PLANEJAMENTO NA LICITAÇÃO



DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Projeto básico

Projeto Executivo

Termo de referência

Anteprojeto de engenharia



Manifestação de interesse privado



Manifestação 
de interesse 

privado

• Art. 31. (...)

• § 4o A empresa pública e a sociedade de economia 
mista poderão adotar procedimento de 
manifestação de interesse privado para o 
recebimento de propostas e projetos de 
empreendimentos com vistas a atender 
necessidades previamente identificadas, cabendo a 
regulamento a definição de suas regras específicas.

• § 5o Na hipótese a que se refere o § 4o, o autor ou 
financiador do projeto poderá participar da licitação 
para a execução do empreendimento, podendo ser 
ressarcido pelos custos aprovados pela empresa 
pública ou sociedade de economia mista caso não 
vença o certame, desde que seja promovida a 
cessão de direitos de que trata o art. 80.



Manifestação de interesse privado

DECRETO Nº 8.428, DE 2 DE ABRIL DE 2015

• Art. 1º Este Decreto estabelece o Procedimento de Manifestação de Interesse -
PMI a ser observado na apresentação de projetos, levantamentos, investigações 
ou estudos, por pessoa física ou jurídica de direito privado, com a finalidade de 
subsidiar a administração pública na estruturação de empreendimentos objeto 
de concessão ou permissão de serviços públicos, de parceria público-privada, de 
arrendamento de bens públicos ou de concessão de direito real de uso.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 8.428-2015?OpenDocument


1. Abertura, através de publicação de edital de 
chamamento público;

2. Autorização para a apresentação de projetos, 
levantamentos, investigações ou estudos;

3. Avaliação, seleção e aprovação

FASES DO PMI



O autor do projeto aprovado no PMI 
pode participar da futura licitação?

115



DAS REGRAS DE 
RESTRIÇÃO À 

PARTICIPAÇÃO 
NAS LICITAÇÕES 

DAS ESTATAIS



Art. 37. A empresa pública e a sociedade de economia mista 
deverão informar os dados relativos às sanções por elas aplicadas 
aos contratados, nos termos definidos no art. 83, de forma a 
manter atualizado o cadastro de empresas inidôneas de que trata 
o art. 23 da Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013.

§ 1o O fornecedor incluído no cadastro referido no caput não 
poderá disputar licitação ou participar, direta ou indiretamente, da 
execução de contrato.

§ 2o Serão excluídos do cadastro referido no caput, a qualquer 
tempo, fornecedores que demonstrarem a superação dos motivos
que deram causa à restrição contra eles promovida.



Art. 38. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade 
de economia mista a empresa:

I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou 
empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;

II - suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;

III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está 
vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da 
sanção;

IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 
natureza, de empresa declarada inidônea.

(...)



Art. 38. (...)

Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput:

I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem 
como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;

b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas 
atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou 
contratação;

c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia 
mista esteja vinculada.

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de 
gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade 
de economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) 
meses.



DAS DIRETRIZES DAS 
LICITAÇÕES PARA ESTATAIS



III - parcelamento do objeto, visando a ampliar a participação de licitantes,
sem perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores
aos limites estabelecidos no art. 29, incisos I e II;

Diretrizes das licitações para estatais

II - busca da maior vantagem competitiva para a empresa pública ou
sociedade de economia mista, considerando custos e benefícios, diretos e
indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos
à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de
depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;

I - padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e
das minutas de contratos, de acordo com normas internas específicas;



Diretrizes das licitações para estatais

IV - adoção preferencial da modalidade de licitação denominada PREGÃO,
instituída pela Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, para a aquisição de
bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificações usuais no mercado;

V - observação da política de integridade nas transações com partes
interessadas.



QUAL A 
INTERPRETAÇÃO 
ADEQUADA, EM 

RELAÇÃO À DIRETRIZ 
PARA ADOÇÃO DA 

MODALIDADE 
PREGÃO?
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1ª corrente 2ª corrente
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QUAIS OS REFLEXOS 
PRÁTICOS DE UMA OU 

OUTRA INTERPRETAÇÃO?



MONTANDO UM EDITAL DE LICITAÇÃO, CONFORME O 
REGIME DA LEI Nº 13.303/2016



Lei nº 
13.303/2016

Modalidade 
flexível

Exceções à 
licitação

PMI

Orçamento 
sigiloso

Habilitação

Certificação 
de 

qualidade



Lei nº 
13.303/2016

Contratação 
semi-

integrada

Remuneração 
variável

Contratações
simultâneas

Maior
retorno 

econômico

Procedimentos
auxiliares

Contratos



FERRAMENTAS ESPECÍFICAS 
DO REGIME DA NOVA LEI DAS ESTATAIS



Orçamento 
sigiloso

Art. 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa 
pública ou pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-
se à contratante, mediante justificação na fase de preparação prevista 
no inciso I do art. 51 desta Lei, conferir publicidade ao valor estimado 
do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento 
dos quantitativos e das demais informações necessárias para a 
elaboração das propostas.

§ 1o Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por 
maior desconto, a informação de que trata o caput deste artigo 
constará do instrumento convocatório.

§ 2o No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou 
da remuneração será incluído no instrumento convocatório.

§ 3o A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, 
ainda que tenha caráter sigiloso, será disponibilizada a órgãos de 
controle externo e interno, devendo a empresa pública ou a sociedade 
de economia mista registrar em documento formal sua 
disponibilização aos órgãos de controle, sempre que solicitado.



Orçamento sigiloso

1. Ponderações sobre o orçamento sigiloso

2. Sigilo do orçamento em outros regimes licitatórios

3. Orçamento sigiloso como opção discricionária



Optando-se pelo orçamento sigiloso, é possível 
iniciar o certame antes de sua conclusão?
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JURIS TCU

❖A elaboração do orçamento base após 
publicação do edital constitui 
descumprimento dos art. 8º, §5º, e art. 2º, 
parágrafo único, da Lei 12.462/11, que 
instituiu o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas (RDC), ainda que a 
Administração opte pelo sigilo do orçamento 
(art. 6º, § 3º, da mesma Lei) (Acórdão 
2832/2015 Plenário).



Qual o momento da divulgação do 
orçamento?

134



• (...) não identifico, na redação da Lei 
13.303/2016, proibição absoluta à 
revelação do orçamento de 
referência, mesmo porque o art. 34 
daquele diploma faculta à contratante 
conferir publicidade ao valor estimado 
mediante justificação – in casu, a 
adoção do preço de referência como 
critério de aceitabilidade da proposta 
não apenas justifica, mas obriga, 
referida divulgação, em homenagem 
ao princípio da publicidade insculpido 
na Constituição Federal. (ACÓRDÃO 
Nº 1502/2018 – TCU – Plenário)



Contratação 
semi-

integrada

Regime de contratação que envolve a elaboração 
e o desenvolvimento do projeto executivo, a 
execução de obras e serviços de engenharia, a 
montagem, a realização de testes, a pré-operação 
e as demais operações necessárias e suficientes 
para a entrega final do objeto. Nela, o projeto 
básico poderá ser alterado, desde que 
demonstrada a superioridade das inovações em 
termos de redução de custos, de aumento da 
qualidade, de redução do prazo de execução e de 
facilidade de manutenção ou operação.



Da 
remuneração 

variável

Art. 45. Na contratação de obras e serviços, 
inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida 
remuneração variável vinculada ao desempenho 
do contratado, com base em metas, padrões de 
qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental 
e prazos de entrega definidos no instrumento 
convocatório e no contrato.

Parágrafo único. A utilização da remuneração 
variável respeitará o limite orçamentário fixado 
pela empresa pública ou pela sociedade de 
economia mista para a respectiva contratação.



Do critério 
maior retorno 

econômico

Quando for utilizado o critério maior retorno 
econômico, os lances ou propostas terão o 
objetivo de proporcionar economia à empresa 
pública ou à sociedade de economia mista, por 
meio da redução de suas despesas correntes, 
remunerando-se o licitante vencedor com base 
em percentual da economia de recursos gerada.



Das 
contratações 
simultâneas

Art. 46. Mediante justificativa expressa e desde 
que não implique perda de economia de escala, 
poderá ser celebrado mais de um contrato para 
executar serviço de mesma natureza quando o 
objeto da contratação puder ser executado de 
forma concorrente e simultânea por mais de um 
contratado.

§ 1o Na hipótese prevista no caput deste artigo, 
será mantido controle individualizado da 
execução do objeto contratual relativamente a 
cada um dos contratados. 



DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS

Indicação de marca

Amostra

Certificação de qualidade



Regime de 
execução

Empreitada por preço unitário

Empreitada por preço global

Tarefa

Empreitada integral

Contratação semi-integrada

Contratação integrada



Regime de execução
Empreitada por preço unitário

• quando os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de 
quantitativos em seus itens orçamentários; 

Empreitada por preço global: 

• quando for possível definir, com boa margem de precisão, os 
quantitativos contratados; 

Contratação por tarefa:

• contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas 
para realização de serviços técnicos comuns e de curta duração; 

Empreitada integral: 

• quando é necessário receber o empreendimento, normalmente de 
alta complexidade, em condição de operação imediata; 



Regime de execução
Contratação semi-integrada:

• quando for possível definir, no projeto básico, os quantitativos contratados, em obra 
ou serviço de engenharia que possa ser executado com diferentes metodologias ou 

tecnologias (permitindo adaptação);

Contratação integrada:

• quando a obra ou o serviço de engenharia for de natureza predominantemente 
intelectual e de inovação tecnológica do objeto licitado ou puder ser executado com 

diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado.



Observações

❖Na contratação semi-integrada, o projeto básico poderá ser alterado, 
desde que demonstrada a superioridade das inovações em termos de 
redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de 

execução e de facilidade de manutenção ou operação. 

❖Para obras e serviços de engenharia, as estatais deverão utilizar a 
contratação semi-integrada, salvo justificativa, cabendo a elas a 
elaboração ou a contratação do projeto básico antes da licitação.

❖Não será admitida, como justificativa para a adoção da modalidade de 
contratação integrada, a ausência de projeto básico.



Quais as vantagens e desvantagens 
da contratação integrada?
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Vantagens potenciais

▪ Absorção de metodologias diferenciadas ou tecnologias

▪ Atração de expertise indisponível no órgão contratante

▪ Maior integração entre projeto e execução da obra, com
menores custos de transação

▪ Concentração de responsabilidade em um único
contratado

▪ Melhores incentivos para atendimento a cronogramas e
adoção de metodologias mais eficientes (custo x
benefício)

▪ Maior previsibilidade do orçamento da obra (contratos
“lump sum”)

.



Desvantagens potenciais

▪ Perda de controle sobre o objeto contratado –
aceitação de projeto, fiscalização, cronograma de
desembolsos compatível com físico

▪ Risco de deterioração do objeto contratado - definição
do objeto/parâmetros de desempenho e
responsabilidades pós-contratuais

▪ Contrato “lump sum” demanda atribuição de
responsabilidades precisa – matriz de riscos

▪ Imprecisão na definição do orçamento e “preço” da
matriz de riscos

.



Regime de Contratação Integrada
Variáveis Vantagens Desvantagens Mitigação

Projeto Absorção de metodologias 
diferenciadas ou tecnologias inovadoras

Menor controle sobre o detalhamento 
do projeto

Parâmetros de desempenho bem 
definidos

Orçamento Contrato lump sum, com menor 
variação do preço original

Estimativa da obra menos precisa Anteprojeto e Matriz de Risco

Responsabilização Contrato com single point 
responsability, concentrando no 
contratado toda a responsabilidade por 
projeto e obra

Mais disputas decorrentes do maior 
compartilhamento de riscos entre as 
partes

Matriz de Risco e Mecanismos de 
Resolução de Disputas

Execução Maior integração entre projeto e obra, 
com menores custos de transação, em 
especial com a mitigação das revisões 
de projeto em fase de obra; Amplia o 
incentivo para a entrega do obra , pois o 
contratado pode ganhar com a redução 
do cronograma, mantendo o preço 
fechado

Menor controle sobre a qualidade do 
projeto

Parâmetros de Desempenho, Matriz de 
Risco e Seguros



Anteprojeto de engenharia x projeto básico
VII - anteprojeto de engenharia: peça técnica com todos os elementos 
de contornos necessários e fundamentais à elaboração do projeto 
básico, devendo conter minimamente os seguintes elementos:

a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão 
global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço 
desejado;

b) condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega;

c) estética do projeto arquitetônico;

d) parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na 
utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à 
acessibilidade;

e) concepção da obra ou do serviço de engenharia;

f) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a 
concepção adotada;

g) levantamento topográfico e cadastral;

h) pareceres de sondagem;

i) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer 
padrões mínimos para a contratação;

VIII - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, para, observado o disposto no § 3o, 
caracterizar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços 
objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite 
a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 
execução, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão 
global da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com 
clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, 
de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes 
durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das 
obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações, de 
modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a 
obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;



Contratação 
semi-

integrada

Regime de contratação que envolve a elaboração 
e o desenvolvimento do projeto executivo, a 
execução de obras e serviços de engenharia, a 
montagem, a realização de testes, a pré-operação 
e as demais operações necessárias e suficientes 
para a entrega final do objeto. Nela, o projeto 
básico poderá ser alterado, desde que 
demonstrada a superioridade das inovações em 
termos de redução de custos, de aumento da 
qualidade, de redução do prazo de execução e de 
facilidade de manutenção ou operação.



MATRIZ DE RISCOS



MATRIZ DE RISCOS
Art. 42(...) X - Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as
partes, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato,
impactantes no equilíbrio econômico-financeiro, e previsão de eventual necessidade
de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência;

b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações
de resultado, em termos de modificação das soluções previamente;

c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações
de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-
definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação.



Art. 42(...) § 1o As contratações semi-integradas e integradas referidas,
respectivamente, nos incisos V e VI do caput deste artigo restringir-se-ão a obras e
serviços de engenharia e observarão os seguintes requisitos:

I - o instrumento convocatório deverá conter:

a) anteprojeto de engenharia, no caso de contratação integrada (...)

b) projeto básico, nos casos de empreitada por preço unitário, de empreitada por
preço global, de empreitada integral e de contratação semi-integrada (...)

c) documento técnico, com definição precisa das frações do empreendimento em
que haverá liberdade de as contratadas inovarem em soluções metodológicas ou
tecnológicas (...)

d) matriz de riscos;

MATRIZ DE RISCOS



Art. 42(...) § 3o Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos
decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da
solução de projeto básico pela contratante deverão ser alocados como de sua
responsabilidade na matriz de riscos.

Art. 81. Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos I a V do art.
43 contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo
entre as partes, nos seguintes casos:

(...)

§ 8o É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

MATRIZ DE RISCOS



O que é a matriz de risco? 

▪ Alocação de risco refere-se à definição da extensão em que cada parte suporta a

variação no valor do projeto resultante de um fator de risco

▪ A matriz de risco é uma parte da disciplina contratual de riscos, que deve estar

alinhada em todo o contrato:

▪ Remuneração

▪ Reajustes

▪ Obrigações

▪ Sistema de equilíbrio econômico-financeiro

▪ Seguros

▪ Sanções

▪ Matriz de Riscos



O que é a matriz de risco? 

▪ A alocação de risco tem por objetivos

▪ Criar incentivos para as partes gerenciarem bem os riscos e

mitigá-los no caso de ocorrerem eventos que reduzam o valor do

projeto, ampliando o valor dos projetos ou reduzindo seus custos

▪ Reduzir o custo dos riscos do projeto ao garantir as partes contra

riscos que elas não podem lidar.

▪ Regra de ouro: Alocar risco a quem pode evitá-lo ou mitigá-lo a

um custo mais baixo

▪ O princípio base é de que os riscos devem ser alocados de forma a

maximizar o valor do projeto, considerando a habilidade de cada

parte de:

▪ 1) influenciar/gerenciar riscos;

▪ 2) antecipar/responder a riscos; e

▪ 3) absorver o risco ao menor custo.



O que é a matriz de risco? 

▪ Soluções para Matriz de Riscos

▪ Retenção pela autoridade pública e garantia de

reequilíbrio econômico-financeiro

▪ Transferência e retenção pelo contratado

▪ Transferência para o contratado, com realocação para

terceiros

▪ Subcontratados

▪ Seguros

▪ Patrocinadores

▪ Transferência para os usuários quando houver

cobrança de tarifas (PPPs e concessões)



O que é a matriz de risco? 
Tipo de risco Descrição Materialização Mitigação Alocação

Contratação integrada – 

responsabilidade da solução de 

engenharia do contratado;

Não pagamento se os níveis de 

serviço não forem atingidos;

Contratação de seguro 

performance;

Fornecimento dos elementos de 

projeto. 

Remuneração do risco

Atraso no cronograma Contratação Integrada.

Aumento nos custos Seguro risco de engenharia.

Condições de habilitação

Atraso no cronograma Contratação Integrada.

Aumento dos custos
Remuneração do risco baseada 

na avaliação quantitativa.

Seguro risco de engenharia.

Atraso na construção Contratação Integrada.

Aumento do custo
Remuneração do risco baseada 

na avaliação quantitativa.

Seguro Risco de Engenharia.

Risco de não obtenção das 

licenças, quando do vencimento 

ou licenças de canteiro e jazidas. 

Atraso no início das 

obras

Administração, por meio do 

gerenciamento ambiental deve 

prover todos os estudos, 

estimando custos.

Administração arca com licenças e 

custos das medidas ambientais. 

Necessidade de complementação 

de estudos.
Atraso no cronograma

Supervisora deve ter o poder de 

notificar construtora e paralisar 

serviços

Passivo físico por conta da Construtora. 

Aumento dos custos

Custos com autuações de 

responsabilidade da construtora serão 

por ela arcados

Contratado

Seguradora

Contratado

Seguradora

Contratado

Seguradora

Contratado

Seguradora
Risco Geotécnico

Acréscimos de serviços 

necessários à estabilização de 

taludes (maior abatimento, por 

exemplo); Aumento do 

comprimento ou volume nas 

fundações.

Licença ambiental 

/riscos ambientais

Projeto

Inadequação para provimento 

dos serviços na qualidade, 

quantidade e custo.

Aumento dos custos de 

implantação e 

inadequação dos 

serviços.

Construção/ 

Montagem/ 

Implantação

Risco de ocorrerem eventos na 

construção que impeçam o 

cumprimento do prazo ou que 

aumentem os custos.

Risco Geológico

Risco de haver acréscimos nos 

volumes de escavação, 

necessidade de tratamentos 

especiais com maior consumo de 

aço ou concreto, ou ainda, 

mudança na técnica de 

construção prevista.



Observação

❖Nas contratações integradas ou semi-
integradas, os riscos decorrentes de fatos 
supervenientes à contratação associados à 
escolha da solução de projeto básico pela 

contratante deverão ser alocados como de sua 
responsabilidade na matriz de riscos.



DAS NORMAS 
ESPECÍFICAS 

PARA 
ALIENAÇÃO 

DE BENS

Art. 49. A alienação de bens por empresas 
públicas e por sociedades de economia mista 
será precedida de:
I - avaliação formal do bem contemplado, 
ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos 
XVI a XVIII do art. 29;
II - licitação, ressalvado o previsto no § 3o do 
art. 28.
Art. 50. Estendem-se à atribuição de ônus 
real a bens integrantes do acervo patrimonial 
de empresas públicas e de sociedades de 
economia mista as normas desta Lei 
aplicáveis à sua alienação, inclusive em 
relação às hipóteses de dispensa e de 
inexigibilidade de licitação.



DA 
PUBLICIDADE 
DO CERTAME

Art. 39. Os procedimentos licitatórios, a pré-qualificação e 
os contratos disciplinados por esta Lei serão divulgados em 
portal específico mantido pela empresa pública ou 
sociedade de economia mista na internet, devendo ser 
adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação 
de propostas ou lances, contados a partir da divulgação do 
instrumento convocatório:

I - para aquisição de bens:

a) 5 (cinco) dias úteis, quando adotado como critério de 
julgamento o menor preço ou o maior desconto;

b) 10 (dez) dias úteis, nas demais hipóteses;

II - para contratação de obras e serviços:

a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotado como critério de 
julgamento o menor preço ou o maior desconto;

b) 30 (trinta) dias úteis, nas demais hipóteses;

III - no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias úteis para 
licitação em que se adote como critério de julgamento a 
melhor técnica ou a melhor combinação de técnica e 
preço, bem como para licitação em que haja contratação 
semi-integrada ou integrada



DO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO



DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO

Art. 51. As licitações de que trata esta Lei observarão a seguinte 
sequência de fases:

I - preparação;

II - divulgação;

III - apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de 
disputa adotado;

IV - julgamento;

V - verificação de efetividade dos lances ou propostas;

VI - negociação;

VII - habilitação;

VIII - interposição de recursos;

IX - adjudicação do objeto;

X - homologação do resultado ou revogação do procedimento.



DA INVERSÃO DE FASE



• Art. 51 (…)

• § 1o A fase de que trata o inciso VII do caput poderá,
excepcionalmente, anteceder as referidas nos incisos III a
VI do caput, desde que expressamente previsto no
instrumento convocatório.

Da Inversão de fase



FORMATO PRESENCIAL 
OU ELETRÔNICO



Art. 51 (…)

§ 2o Os atos e procedimentos decorrentes das fases
enumeradas no caput praticados por empresas públicas,
por sociedades de economia mista e por licitantes serão
efetivados preferencialmente por meio eletrônico, nos
termos definidos pelo instrumento convocatório, devendo
os avisos contendo os resumos dos editais das licitações e
contratos abrangidos por esta Lei ser previamente
publicados no Diário Oficial da União, do Estado ou do
Município e na internet.

Formato presencial ou eletrônico



DOS MODOS DE DISPUTA



Modo de disputa aberto

Modo de disputa fechado

Modo de disputa combinado

169

Dos modos de disputa



QUAIS AS VANTAGENS E 
DESVANTAGENS 

DO MODO ABERTO E 
DO MODO FECHADO?

170



DO REINÍCIO DA DISPUTA



Art. 53. Quando for adotado o modo de disputa aberto,
poderão ser admitidos:

I - a apresentação de lances intermediários;

II - o reinício da disputa aberta, após a definição do
melhor lance, para definição das demais colocações,
quando existir diferença de pelo menos 10% (dez por
cento) entre o melhor lance e o subsequente.

Do reinício da disputa



DOS CRITÉRIOS 
DE DESEMPATE



Art. 55. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão
utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os
seguintes critérios de desempate:
I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão
apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao
encerramento da etapa de julgamento;
II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes,
desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído;
III - os critérios estabelecidos no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de
outubro de 1991, e no § 2o do art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993;
IV - sorteio.

Dos critérios de desempate

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3%C2%A72


DOS CRITÉRIOS DE 
JULGAMENTO



Art. 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a
verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que:
I - contenham vícios insanáveis;
II - descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;
III - apresentem preços manifestamente inexequíveis;
IV - se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação de que trata o §
1o do art. 57, ressalvada a hipótese prevista no caput do art. 34 desta Lei;
V - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela empresa
pública ou pela sociedade de economia mista;
VI - apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento
convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação
do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os
licitantes.

Da fase de julgamento



Art. 56. (...)
§ 1º A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita exclusivamente
em relação aos lances e propostas mais bem classificados.
§ 2º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão realizar diligências para
aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na
forma do inciso V do caput.
§ 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as
propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista; ou
II - valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista.
§ 4º Para os demais objetos, para efeito de avaliação da exequibilidade ou de sobrepreço,
deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços que considerem o preço
global, os quantitativos e os preços unitários, assim definidos no instrumento convocatório.

Da fase de julgamento



DA HABILITAÇÃO



Art. 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes
parâmetros:
I - exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da
aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do licitante;
II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente
relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no
instrumento convocatório;
III - capacidade econômica e financeira;
IV - recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitações em
que se utilize como critério de julgamento a maior oferta de preço.
§ 1o Quando o critério de julgamento utilizado for a maior oferta de preço, os
requisitos de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira poderão ser
dispensados.
§ 2o Na hipótese do § 1o, reverterá a favor da empresa pública ou da sociedade de
economia mista o valor de quantia eventualmente exigida no instrumento
convocatório a título de adiantamento, caso o licitante não efetue o restante do
pagamento devido no prazo para tanto estipulado.

Da habilitação



DEVEM SER EXIGIDAS 
REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA, NAS LICITAÇÕES 
REGIDAS PELA 

LEI Nº 13.303/2016?
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SOLTA A POITA!!!
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QUAIS OS PARÂMETROS PARA 
A HABILITAÇÃO TÉCNICA 

E PARA A 
HABILITAÇÃO ECONÔMICA?



183

SOLTA A POITA!!!



(...)Os argumentos apresentados pela SANEPAR relativamente à ausência de
previsão de apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas pelos
concorrentes, contrariando a previsão do art. 29, V, da Lei 8.666/93, remetem
ao disposto no art. 58, da Lei 13.303/16 – Lei das Estatais, que previu, para as
empresas públicas, a redução do rol de documentos que devem ser exigidos
em sede de habilitação de certames licitatórios (...) A Lei Federal 13.303/2016
não inclui no rol exaustivo de seu art. 58 a exigência de apresentação de CND
Trabalhista por parte dos licitantes para a habilitação de certames licitatórios,
e tampouco o documento consta no rol contido no art. 47 do RILC. Restou
demonstrado, ainda, que foram exigidos os índices contábeis de capacidade
financeira previstos na Resolução 192/2017-DP/DA da SANEPAR. (TCE/PR.
ACÓRDÃO Nº 490/18 - Tribunal Pleno. Data 08/03/2018)

TCE/PR



Quais os limites para 
as exigências 

habilitatórias no novo 
regime de licitações 

das Estatais?



“...ainda que a Lei 13.303/2016 tenha dado maior autonomia
às empresas públicas e sociedades de economia mista, não
parece razoável que a exigência de visto no CREA para todos
os licitantes se coaduna com esse fato, pois viola os
princípios da igualdade e da obtenção da competitividade,
conforme mencionado anteriormente nesta instrução. [...], a
exigência de visto no Crea da jurisdição do local onde será
prestado o serviço como condição de habilitação também
está em desacordo com a Lei 13.303/2016”.

TCU



De acordo com o esclarecido pela unidade técnica, “a
exigência de visto nesses moldes para todos os licitantes
acarreta-lhes custos desnecessários anteriormente à
celebração do contrato, o que fere a Súmula-TCU 272.
Ademais, considerando que a exigência de visto no Crea para
todos os licitantes é algo dispensável à garantia do
cumprimento das obrigações daquele que se sagrar
vencedor, há também violação ao art. 37, XXI, da
Constituição Federal, que autoriza apenas a imposição de
‘exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações’. ”

TCU



DOS CRITÉRIOS DE 
JULGAMENTO



Dos critérios de julgamento

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor combinação de técnica e preço;

IV - melhor técnica;

V - melhor conteúdo artístico;

VI - maior oferta de preço;

VII - maior retorno econômico;

VIII - melhor destinação de bens alienados.



DO JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS



Do julgamento 
das propostas

Art. 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será 
promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a 
desclassificação daqueles que:

I - contenham vícios insanáveis;

II - descumpram especificações técnicas constantes do instrumento 
convocatório;

III - apresentem preços manifestamente inexequíveis;

IV - se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação 
de que trata o § 1o do art. 57, ressalvada a hipótese prevista no caput 
do art. 34 desta Lei;

V - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 
empresa pública ou pela sociedade de economia mista;

VI - apresentem desconformidade com outras exigências do 
instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus 
termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a 
atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.



Do julgamento 
das propostas

Art. 56. (...)

§ 1o A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita 
exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificados.

§ 2o A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão realizar 
diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que 
ela seja demonstrada, na forma do inciso V do caput.

§ 3o Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se 
inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por 
cento) do menor dos seguintes valores:

I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de 
economia mista; ou

II - valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de 
economia mista.

§ 4o Para os demais objetos, para efeito de avaliação da exequibilidade ou de 
sobrepreço, deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços que 
considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários, assim 
definidos no instrumento convocatório.



DA HABILITAÇÃO



Art. 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes
parâmetros:
I - exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da
aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do licitante;
II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente
relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no
instrumento convocatório;
III - capacidade econômica e financeira;
IV - recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitações em
que se utilize como critério de julgamento a maior oferta de preço.
§ 1o Quando o critério de julgamento utilizado for a maior oferta de preço, os
requisitos de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira poderão ser
dispensados.
§ 2o Na hipótese do § 1o, reverterá a favor da empresa pública ou da sociedade de
economia mista o valor de quantia eventualmente exigida no instrumento
convocatório a título de adiantamento, caso o licitante não efetue o restante do
pagamento devido no prazo para tanto estipulado.

Da habilitação
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(...)Os argumentos apresentados pela SANEPAR relativamente à ausência de
previsão de apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas pelos
concorrentes, contrariando a previsão do art. 29, V, da Lei 8.666/93, remetem
ao disposto no art. 58, da Lei 13.303/16 – Lei das Estatais, que previu, para as
empresas públicas, a redução do rol de documentos que devem ser exigidos
em sede de habilitação de certames licitatórios (...) A Lei Federal 13.303/2016
não inclui no rol exaustivo de seu art. 58 a exigência de apresentação de CND
Trabalhista por parte dos licitantes para a habilitação de certames licitatórios,
e tampouco o documento consta no rol contido no art. 47 do RILC. Restou
demonstrado, ainda, que foram exigidos os índices contábeis de capacidade
financeira previstos na Resolução 192/2017-DP/DA da SANEPAR. (TCE/PR.
ACÓRDÃO Nº 490/18 - Tribunal Pleno. Data 08/03/2018)

TCE/PR



DA REVOGAÇÃO



DA REVOGAÇÃO
Art. 62. Além das hipóteses previstas no § 3o do art. 57 desta Lei e no inciso II do § 2o

do art. 75 desta Lei, quem dispuser de competência para homologação do resultado 
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato 
superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a 
convalidação do ato ou do procedimento viciado.

§ 1o A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, 
observado o disposto no § 2o deste artigo.

§ 2o A nulidade da licitação induz à do contrato.

§ 3o Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, referida no 
inciso III do caput do art. 51 desta Lei, a revogação ou a anulação da licitação somente 
será efetivada depois de se conceder aos licitantes que manifestem interesse em 
contestar o respectivo ato prazo apto a lhes assegurar o exercício do direito ao 
contraditório e à ampla defesa.

§ 4o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo aplica-se, no que couber, aos 
atos por meio dos quais se determine a contratação direta.



PROCEDIMENTOS AUXILIARES
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CONTRATOS

Lei das Estatais



“Verticalismo” “Horizontalismo”



Natureza jurídica do contrato das estatais

PARADIGMAS E CONTRATOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESPÉCIES DE “CONTRATOS DA 
ADMINISTRAÇÃO”

CONTRATOS DAS ESTATAIS E 
DESAFIOS EM SUA EXECUÇÃO



Art. 68. Os contratos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas, 
pelo disposto nesta Lei e pelos preceitos de direito privado.

PARADIGMAS E CONTRATOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESPÉCIES DE “CONTRATOS DA 
ADMINISTRAÇÃO”

CONTRATOS DAS ESTATAIS E 
DESAFIOS EM SUA EXECUÇÃO
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os casos dependem de manifestação judicial?
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CLÁUSULAS NECESSÁRIAS 
Art. 69. São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por esta Lei:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do 
reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das 
obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos de início de cada etapa de execução, de conclusão, de entrega, de observação, quando 
for o caso, e de recebimento;

V - as garantias oferecidas para assegurar a plena execução do objeto contratual, quando exigidas, 
observado o disposto no art. 68;

VI - os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas 
penalidades e valores das multas;

VII - os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de seus termos;

VIII - a vinculação ao instrumento convocatório da respectiva licitação ou ao termo que a dispensou 
ou a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor;

IX - a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso 
do procedimento licitatório;

X - matriz de riscos.



MATRIZ DE RISCOS

Art. 42(...) X - Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as 
partes, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, 
impactantes no equilíbrio econômico-financeiro, e previsão de eventual necessidade 
de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência;

b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das 
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações 
de resultado, em termos de modificação das soluções previamente;

c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das 
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações 
de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-
definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação.



Art. 42(...) § 1o As contratações semi-integradas e integradas referidas, 
respectivamente, nos incisos V e VI do caput deste artigo restringir-se-ão a obras e 
serviços de engenharia e observarão os seguintes requisitos:

I - o instrumento convocatório deverá conter: 

a) anteprojeto de engenharia, no caso de contratação integrada (...) 

b) projeto básico, nos casos de empreitada por preço unitário, de empreitada por 
preço global, de empreitada integral e de contratação semi-integrada (...) 

c) documento técnico, com definição precisa das frações do empreendimento em 
que haverá liberdade de as contratadas inovarem em soluções metodológicas ou 
tecnológicas (...)

d) matriz de riscos;

MATRIZ DE RISCOS



Art. 42(...) § 3o Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos 
decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da 
solução de projeto básico pela contratante deverão ser alocados como de sua 
responsabilidade na matriz de riscos.

(...)

Art. 81. Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos I a V do art. 
43 contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo 
entre as partes, nos seguintes casos:

(...) 

§ 8o É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes 
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

MATRIZ DE RISCOS



O que é a matriz de risco? 
Tipo de risco Descrição Materialização Mitigação Alocação

Contratação integrada – 

responsabilidade da solução de 

engenharia do contratado;

Não pagamento se os níveis de 

serviço não forem atingidos;

Contratação de seguro 

performance;

Fornecimento dos elementos de 

projeto. 

Remuneração do risco

Atraso no cronograma Contratação Integrada.

Aumento nos custos Seguro risco de engenharia.

Condições de habilitação

Atraso no cronograma Contratação Integrada.

Aumento dos custos
Remuneração do risco baseada 

na avaliação quantitativa.

Seguro risco de engenharia.

Atraso na construção Contratação Integrada.

Aumento do custo
Remuneração do risco baseada 

na avaliação quantitativa.

Seguro Risco de Engenharia.

Risco de não obtenção das 

licenças, quando do vencimento 

ou licenças de canteiro e jazidas. 

Atraso no início das 

obras

Administração, por meio do 

gerenciamento ambiental deve 

prover todos os estudos, 

estimando custos.

Administração arca com licenças e 

custos das medidas ambientais. 

Necessidade de complementação 

de estudos.
Atraso no cronograma

Supervisora deve ter o poder de 

notificar construtora e paralisar 

serviços

Passivo físico por conta da Construtora. 

Aumento dos custos

Custos com autuações de 

responsabilidade da construtora serão 

por ela arcados

Contratado

Seguradora

Contratado

Seguradora

Contratado

Seguradora

Contratado

Seguradora
Risco Geotécnico

Acréscimos de serviços 

necessários à estabilização de 

taludes (maior abatimento, por 

exemplo); Aumento do 

comprimento ou volume nas 

fundações.

Licença ambiental 

/riscos ambientais

Projeto

Inadequação para provimento 

dos serviços na qualidade, 

quantidade e custo.

Aumento dos custos de 

implantação e 

inadequação dos 

serviços.

Construção/ 

Montagem/ 

Implantação

Risco de ocorrerem eventos na 

construção que impeçam o 

cumprimento do prazo ou que 

aumentem os custos.

Risco Geológico

Risco de haver acréscimos nos 

volumes de escavação, 

necessidade de tratamentos 

especiais com maior consumo de 

aço ou concreto, ou ainda, 

mudança na técnica de 

construção prevista.



OBSERVAÇÃO

❖Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos 
decorrentes de fatos supervenientes à contratação 

associados à escolha da solução de projeto básico pela 
contratante deverão ser alocados como de sua 

responsabilidade na matriz de riscos.
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GARANTIAS CONTRATUAIS 
GARANTIAS 

CONTRATUAIS



GARANTIAS CONTRATUAIS 
Art. 70. Poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, 
serviços e compras.
§ 1o Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I - caução em dinheiro;
II - seguro-garantia;
III - fiança bancária.
§ 2o A garantia a que se refere o caput não excederá a 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele 
estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3o deste artigo.
§ 3o Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo 
complexidade técnica e riscos financeiros elevados, o limite de garantia previsto no 
§ 2o poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do contrato.
§ 4o A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a 
execução do contrato, devendo ser atualizada monetariamente na hipótese do 
inciso I do § 1o deste artigo.



]
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SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO



SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO 

Art. 78. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra,
serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela empresa
pública ou pela sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do
certame.
§ 1o A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da
subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao licitante
vencedor.
§ 2o É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:
I - do procedimento licitatório do qual se originou a contratação;
II - direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.
§ 3o As empresas de prestação de serviços técnicos especializados deverão
garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e
diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for
apresentada em procedimento licitatório ou em contratação direta.



]

VIGÊNCIA CONTRATUALVIGÊNCIA CONTRATUAL



VIGÊNCIA CONTRATUAL

•Art. 71. A duração dos contratos regidos por esta Lei não 
excederá a 5 (cinco) anos, contados a partir de sua 
celebração, exceto:

I - para projetos contemplados no plano de negócios e 
investimentos da empresa pública ou da sociedade de 
economia mista;
II - nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 (cinco) 
anos seja prática rotineira de mercado e a imposição desse 
prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do 
negócio.
Parágrafo único. É vedado o contrato por prazo indeterminado.
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DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Art. 81. Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos I a V do art. 43 contarão com cláusula que 
estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

I - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos;

II - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

III - quando conveniente a substituição da garantia de execução;

IV - quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de 
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

V - quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, 
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro 
fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

VI - para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual.



DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Art. 81. (...)
§ 1o O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
§ 2o Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos 
no § 1o, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 
contratantes.
§ 3o Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para 
obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, 
respeitados os limites estabelecidos no § 1o.
§ 4o No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver 
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser 
pagos pela empresa pública ou sociedade de economia mista pelos custos de 
aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo 
caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 
desde que regularmente comprovados.
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DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO
DA MANUTENÇÃO DO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO



DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO

Art. 81. (...)
§ 5o A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, 
bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data 
da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o 
caso.
§ 6o Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, 
a empresa pública ou a sociedade de economia mista deverá restabelecer, por 
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
§ 7o A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto 
no próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho 
de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do contrato e podem ser registrados por simples apostila, 
dispensada a celebração de aditamento.
§ 8o É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes 
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.



DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO
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RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
Art. 76. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros
ou à empresa pública ou sociedade de economia mista, independentemente da
comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

Art. 77. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1o A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o
Registro de Imóveis.
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SANÇÕES ADMINISTRATIVASSANÇÕES ADMINISTRATIVAS



SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 82. Os contratos devem conter cláusulas com sanções administrativas a 
serem aplicadas em decorrência de atraso injustificado na execução do 
contrato, sujeitando o contratado a multa de mora, na forma prevista no 
instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1o A multa a que alude este artigo não impede que a empresa pública ou a 
sociedade de economia mista rescinda o contrato e aplique as outras sanções 
previstas nesta Lei.

§ 2o A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada 
da garantia do respectivo contratado.

§ 3o Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou 
pela sociedade de economia mista ou, ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente.



SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 83. Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de 
economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou 
cobrada judicialmente.

§ 2o As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas juntamente com a 
do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada 
no prazo de 10 (dez) dias úteis.



SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 84. As sanções previstas no inciso III do art. 83 poderão 
também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, 
em razão dos contratos regidos por esta Lei:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por 
meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os 
objetivos da licitação;

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com 
a empresa pública ou a sociedade de economia mista em 
virtude de atos ilícitos praticados.



DO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



(Art. 40)

As empresas públicas e as sociedades de economia mista 
deverão publicar e manter atualizado regulamento interno 
de licitações e contratos, compatível com o disposto nesta 
Lei, especialmente quanto a:

I - glossário de expressões técnicas;

II - cadastro de fornecedores;

III - minutas-padrão de editais e contratos;

IV - procedimentos de licitação e contratação direta;

V - tramitação de recursos;

VI - formalização de contratos;

VII - gestão e fiscalização de contratos;

VIII - aplicação de penalidades;

IX - recebimento do objeto do contrato.
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