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RESUMO 

 

Essa pesquisa, de cunho descritivo e comparativo, consiste em um estudo 

dogmático e expositivo sobre a Lei Nº 13.303/16, no âmbito das Licitações e 

Contratos e sua importância para as Empresas Estatais. O trabalho procura trazer 

um comparativo entre a Lei Nº 8.666/93, que estava em vigor para as Estatais até o 

início da vigência do novo Estatuto, em detrimento da nova lei, para assim chegar a 

uma conclusão sobre a eficácia e os benefícios do novo procedimento trazido pela 

lei em estudo. Inicialmente a proposta é, através de um resumo e uma breve 

explicação sobre o que consiste licitações e o seu procedimento geral, traçar o 

padrão de processo utilizado pela Administração Pública, para possibilitar a 

explicitação das novidades trazidas para as Estatais no âmbito das Licitações e 

Contratos com a Lei Nº 13.303/16. Por fim, o trabalho traz um comparativo entre 

diversos procedimentos licitatórios no que tange o processo em si e os prazos 

aplicados em cada caso com intuito de concluir qual o melhor procedimento e por 

que.   

 

Palavras chave: Direito Administrativo. Administração Pública. Licitações. Contratos. 

Lei Nº 13.303/16. Lei Nº 8.666/93. Estatais. Estatuto das Estatais.  
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ABSTRACT 

 

This descriptive and comparative research consists of a dogmatic and expositive 

study about the Law Nº 13.303/16, in the context of bids and contracts, and its 

importance for the State Agencies. The research seeks to bring a comparative 

between the Law Nº 8.666/93 that was in force for the State Agencies until the 

beginning of the current new Statute, in detriment of the new Law, to come to a 

conclusion about the efficiency and benefits of the new procedure introduced by the 

new law. Initially, the proposal is, through a summary and a brief explanation about 

what consists bids and its general procedure, to trace a pattern of the process used 

by the Public Administration to enable an explanation of the innovations brought to 

the State Agencies in the context of bids and contracts with the Law Nº 13.303/16. 

Finally, the research shows a comparative between several bidding procedures 

regarding the process in itself and the terms applied in each case with the aim to 

conclude which procedure is the best and why. 

 

Keywords: Administrative Law. Public Administration. Bids. Contracts. Law Nº 

13.303/16. Law Nº 8.666/93. State Agencies. Statute of the State Agencies. 
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INTRODUÇÃO 

 

Consta que para os Entes Federados (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) atenderem às solicitações da população, e consequentemente, 

proporcionarem os seus desenvolvimentos estruturais, é imprescindível que a 

Administração Pública realize compras de materiais físicos e contrate empresas para 

a execução de obras e prestação de serviços, já que são essenciais para o bom 

andamento do serviço público. 

As Empresas Estatais, Entidades da Administração Pública de Direito 

Privado, sempre seguiram as regras para compra e contratação de bens e serviços 

conforme os ditames da Lei Nº 8.666/93, a lei que regula as licitações e contratações 

em todo território nacional. 

Ocorre que a própria Carta Magna previa uma regulamentação específica 

para as Empresas Públicas cuja exploração direta fosse atividade econômica, mas 

por muito tempo o legislador se manteve omisso nessa questão até a elaboração de 

um Estatuto Jurídico da Empresa Pública que, entre outras regras, previu novos 

parâmetros para os procedimentos licitatórios e contratação dessas empresas.  

A lei Nº 13.303/16 veio simplificar o processo licitatório e garantir celeridade 

às contratações pelas Entidades da Administração Pública de Direito Privado, 

visando resguardar princípios basilares da livre iniciativa na forma do art. 170 da 

CRFB. Por mais que possuam algumas características de Pessoas Jurídicas de 

Direito Público, as Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, 

principalmente as prestadoras de serviço público, são entidades de Direito Privado 

criadas pela necessidade do Estado intervir na economia diretamente. 

Neste prisma, o presente trabalho tem o intuito de abordar a questão da 

licitação na Administração Pública em geral e nas Empresas Estatais, bem como o 

seu alicerce legal, para no fim estabelecer, através de um comparativo ente 

procedimentos realizados pela mesma Estatal escolhida a ser analisada, como 

forma de concluir se o novo procedimento trouxe benefícios para a Estatal e suas 

razões.  
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1) ASPECTOS GERAIS DA LICITAÇÃO 

O poder público, ao contrário dos particulares, que possuem ampla liberdade 

quando pretendem adquirir, alienar, locar bens ou contratar serviços, necessitam 

adotar um procedimento preliminar rigorosamente determinado e estabelecido em 

lei, chamado de licitação.   

Conforme o autor Marçal Justen Filho conceituou em seu livro Comentários 

à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: 

Licitação significa um procedimento administrativo formal, realizado sob o 
regime de direito público, prévio a uma contratação, pelo qual a 
Administração seleciona com quem contratar e define as condições de 
direito e de fato que regularão essa relação jurídica futura (4, de., Aide, 
p.18) 

 
Essa conceituação também está presente no artigo 3º da Lei Nº 8.666/93, 

que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 

locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.   

Celso Bandeira de Mello conceitua objetivamente licitação como 

procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental, 
pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços, 
outorgar concessões, permissões de obra, serviço ou de uso exclusivo de 
bem público, segundo condições por ela estipuladas previamente, convoca 
interessados na apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se 
revele mais conveniente em função de parâmetros antecipadamente 
estabelecidos e divulgados (MELLO, 2009, p. 519). 

 Vale observar que esse conceito contempla todas as espécies de tratativas 

possíveis a serem realizadas pela Administração e formalizadas mediante contrato 

administrativo: aquisição de bens, contratação de serviços, alienação de bens 

móveis e imóveis, concessões de serviços públicos, permissões de uso de bem 

público, entre outras pretensões contratuais. Ou seja, sempre que a Administração 

pretende realizar uma contratação, em regra deve realizar procedimento licitatório. 

O termo “licitação”, ainda, pode apresentar diversos sinônimos, como: 

“procedimento licitatório”, “certame”, “prélio”, “disputa”, entre outros. 
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A lei Nº 8.666/93 surgiu como forma de regulamentar o artigo 37, XXI da 

CRFB, que diz que:  

ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações. 

Segundo Carvalho Filho, a legislação nada mais é que: 

um conjunto ordenado de atos e atuações estatais que antecedem e 
constituem o fundamento de uma decisão administrativa, com natureza 
jurídica de procedimento administrativo. Ele é sempre vinculado, no sentido 
de que, fixadas suas regras, deve o administrador observá-las 
rigorosamente (CARVALHO FILHO, 2013, p. 237). 

O procedimento licitatório no Brasil pode ter as seguintes finalidades:  

(i) observância do princípio constitucional da isonomia, assegurando aos 

administrados interessados a oportunidade de contratar com a 

Administração Pública, tendo por base as regras previamente estipuladas e 

aplicáveis, de forma indistinta, a todos os eventuais interessados; 

(ii) seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública, uma vez 

que a competição que se estabelece entre os interessados que preenchem 

os atributos e requisitos necessários para contratar resulta na obtenção da 

melhor proposta para a Administração; 

(iii) promoção do desenvolvimento nacional sustentável, conforme redação 

do art. 3º da Lei Nº 8.666/1993 por força da Lei Nº 12.349/2010 (BRASIL, 

2010). 

Desta forma, a licitação surge como uma forma de garantir que serão 

reservados tanto à Administração Pública quanto ao licitante as melhores condições, 

a partir de critérios previamente estabelecidos e isonômicos a todos que se 

dispuserem a fazer parte do certame. 

Ainda, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 532-533), a 

realização de qualquer licitação deverá observar pressupostos fundamentais como: 
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(i) pressuposto lógico: pluralidade de objetos e pluralidade de ofertantes, 

uma vez que, diante da inexistência de concorrência e variedade de objetos 

a serem ofertados, a realização de licitação não tem o menor sentido; 

(ii) pressuposto jurídico: quando a licitação se constitui em meio apto, em 

tese, para a consecução do interesse público. Afinal, o procedimento 

licitatório não é um fim em si mesmo. É um meio (ou instrumento) para se 

alcançar utilmente um resultado: a melhor contratação para a Administração 

(logo, o atendimento do interesse público). Assim, nas hipóteses em que a 

realização da licitação não se mostra juridicamente viável (pois não é o 

melhor meio para a consecução do interesse público), a própria lei permite 

ao administrador deixar de realizá-la (hipóteses de dispensa e inexigibilidade 

de licitação); 

(iii) pressuposto fático: existência de interessados na disputa. Diante da 

ausência de concorrentes, não há como realizar a licitação. 

A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos 

de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva 

abertura. Isso se confirma com as possibilidades que a lei oferece ao cidadão de 

participar da licitação com, por exemplo, o direito de impugnar o edital ou apontar 

algum desvio de finalidade ou princípio no decorrer do procedimento.  

O primeiro passo é a Administração Pública identificar a necessidade pública 

e definir o objeto a ser contratado. Uma vez definido, é necessário estimar o valor 

total da obra, do serviço ou do bem a ser licitado, mediante realização de pesquisa 

de mercado. É necessário, ainda, verificar se há previsão de recursos orçamentários 

para o pagamento da despesa e se estará em conformidade com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Após apuração da estimativa, deve ser adotada a 

modalidade de licitação adequada, com prioridade especial para o pregão, quando o 

objeto pretendido referir-se a bens e serviços comuns listados no Decreto Nº 

3.555/00, que regulamenta esta modalidade na forma presencial.  

O procedimento licitatório encontra respaldo normativo na lei Nº 8.666/93, já 

mencionada, e na lei Nº 10.520/02, que trata do Pregão Eletrônico, conforme será 

explicitada ainda neste capítulo, bem como na constituição, nos artigos 22, XXVI, 
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que trata da competência da união para legislar sobre normas gerais de licitação e 

contratação, e artigo 37, XXI, conforme já mencionado.  

Com base na técnica de repartição vertical de competência, o inciso XXVII 

do art. 22 da CRFB preconiza que caberá à União definir as normas gerais sobre 

licitação e contratos administrativos, permitindo, por outro lado, aos demais entes 

federativos legislar sobre normas específicas de acordo com as suas 

particularidades. 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

[...] 

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, 
para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 
37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos 
termos do art. 173, § 1º , III. 

Atualmente, a Lei Nº 8.666/1993 cumpre o papel de definir as normas gerais 

sobre licitações e contratos administrativos, sendo denominada “Lei Geral de 

Licitações”. Contudo, com esteio na diferenciação entre “lei nacional” e “lei federal”, 

tem-se que a Lei Nº 8.666/93 apresenta não só normas gerais de “âmbito nacional” 

como também normas de cunho “específico”. É claro que não foi intenção do 

legislador federal esgotar na Lei Nº 8.666/93 toda a matéria atinente à licitação, 

suprimindo dos demais entes a necessidade de especificar a disciplina no tema de 

acordo com as suas particularidades. 

Assim, o que desborda da Lei Nº 8.666/1993 em caráter de “norma geral” é 

de aplicação específica para a Administração Pública Federal. Caso contrário, se a 

lei se limitasse a estabelecer apenas os princípios, as diretrizes e os fundamentos 

das licitações públicas, não haveria disciplinamento específico para os 

procedimentos licitatórios realizados pela Administração Federal. 

A despeito da inexistência de um critério preciso para caracterizar “norma 

geral” e “norma específica”, é possível depreender, com base na análise 

jurisprudencial e doutrinária, que se enquadram como “normas gerais” os princípios, 

os fundamentos e as diretrizes conformadoras do regime licitatório no Brasil. 

Com efeito, a regulamentação das condições de participação no certame e 

demais nuanças relativas ao procedimento licitatório poderão constituir objeto de 
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normatização pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, desde que respeitadas 

as normas gerais fixadas por lei da União e os limites traçados quanto ao núcleo 

essencial dos princípios inerentes à atividade licitatória. 

Quanto aos aspectos meramente procedimentais e operacionais, o art. 115 

da lei Nº 8.666/93 prevê que “os órgãos da Administração poderão expedir normas 

relativas aos procedimentos operacionais a serem observados na execução das 

licitações, no âmbito de sua competência, observadas as disposições desta Lei”. 

É oportuno salientar que a edição da Lei não exauriu a competência 

legislativa da União para editar normas gerais sobre licitação. Não há qualquer óbice 

para que a União discipline o assunto em outros diplomas normativos, como foi feito 

no caso das Leis Nº 10.520/2002 (Lei do Pregão), Nº 8.248/1991 (aquisição de bens 

e serviços de informática), Nº 12.232/2010 (contratação de serviços de publicidade), 

Nº 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratação) e Nº 13.303/2016 (que 

estabelece o estatuto jurídico da Empresa Pública), que será profundamente 

estudado no próximo capítulo.  

Destaca-se a seguir os diplomas normativos referentes ao processo de 

contratação pela Administração Pública: 

• Lei Nº 8.666/1993 (Lei Geral de Licitações) 

• Lei Nº 8.987/1995 (Concessão e Permissão de Serviços Públicos) 

• Lei Nº 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo Federal) 

• Lei Nº 10.520/2002 (Lei do Pregão)  

• Lei Nº 11.079/2004 (Parcerias Público-Privadas) 

• Lei Nº 12.232/2010 (contratação de serviços de publicidade) 

• Lei Nº 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratação – RDC) 

• Lei Nº 13.303/2016 (estabelece o estatuto jurídico da Empresa Pública) 

• Decreto Nº 3.555/2000 (regulamento do Pregão Presencial) 

• Decreto Nº 5.450/2005 (regulamento do Pregão Eletrônico) 

• Decreto Nº 7.581/2011 (regulamenta o RDC) 

• Decreto Nº 7.892/2013 (Sistema de Registro de Preços) 

• Decreto nº 8.428/2015 (Procedimento de Manifestação de Interesse) 
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• Decreto Nº 8.538/2015 (Regulamenta o tratamento diferenciado 

conferido às MEs e EPPs nas licitações públicas realizadas pela 

Administração Pública Federal) 

Cumpre ainda ressaltar que em 2006 entrou em vigor a Lei Complementar nº 

123/2006, que estabelece, em seus artigos 42 a 49, normas para tratamento 

diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações 

públicas. 

A obrigatoriedade da realização de licitações públicas encontra seu 

imperativo normativo no inciso XXI do art. 37 da CRFB de 1988:  

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações. 

Com efeito, a obrigação de licitar abrange todos os órgãos administrativos 

dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, dos Tribunais de Contas e do 

Ministério Público, o que foi objeto de expressa menção pelo art. 117 da Lei Nº 

8.666/1993. 

Ademais, estão obrigadas a realizar licitação pública as entidades 

integrantes das Administrações indiretas dos entes federativos, ou seja, autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

Quanto ao chamado terceiro setor, no âmbito federal, o Decreto nº 

5.504/2005 estabelece que os acordos que envolvam repasse de recursos públicos 

da União para pessoas jurídicas de direito privado – como as organizações da 

sociedade civil de interesse público (OSCIP) e as organizações sociais (OS) – 

deverão conter cláusula que determine que as obras, as compras, os serviços e as 

alienações a serem realizados com os recursos ou bens repassados sejam 

contratados mediante processo de licitação pública, de acordo com o estabelecido 

na legislação federal pertinente. 
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Por sua vez, os Serviços Sociais Autônomos (sistema “S”), a despeito de 

não estarem submetidos diretamente à Lei Nº 8.666/1993 “por não integrarem a 

Administração Pública”, estão obrigados a aprovar regulamentos próprios para 

disciplinar suas licitações e contratações, que deverão ser compatíveis com os 

princípios da Administração Pública e com os parâmetros da Lei Geral de Licitações. 

Vale lembrar que, ao contrário do que ocorre com os Conselhos 

Profissionais (autarquias especiais), a obrigatoriedade de licitar não se impõe à 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), porquanto, de acordo com o entendimento 

do STF, a OAB, por não integrar a Administração Pública, não estaria sujeita à 

observância das normas de direito administrativo (BRASIL, 2006). 

Deve-se ressaltar que o procedimento licitatório, assim como qualquer 

processo administrativo deve observar os princípios básicos que regem a 

Administração Pública, como a legalidade, impessoalidade, moralidade e probidade 

administrativa, publicidade, sigilo das propostas, vinculação ao ato convocatório 

julgamento objetivo, competitividade, eficiência e adjudicação compulsória.  

Em suma, serão obrigados a adquirir bens e serviços através da licitação: 

Órgãos da administração pública direta, Administração pública indireta, como 

autarquias (incluindo as agências reguladoras e executivas), conselhos profissionais 

(autarquias especiais), fundações públicas, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, associações públicas e fundos especiais, além do Terceiro Setor, 

fazendo parte deste as entidades do sistema “S”, por meio de regulamentos 

próprios, observados os princípios da Administração Pública as organizações da 

sociedade civil de interesse público e as organizações sociais.  

1.1) O PROCEDIMENTO SEGUNDO A LEI 8.666/93 

A lei Nº 8.666/93 traz em seu texto normativo todo o procedimento a ser 

observado de forma geral para a realização da licitação pública. Ele é dividido em 

fase interna, no qual serão realizados os atos de escolha do tipo e modalidade de 

licitação, e fase externa, no qual os atos são publicados na imprensa oficial para o 

conhecimento e acompanhamento de todos os interessados, abrangendo a 

publicação do edital, habilitação, julgamento e homologação seguidos da 

adjudicação compulsória do objeto licitado ao vencedor do certame.  
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Após as fases de habilitação e de julgamento, é reservado ao licitante 

interessado a interposição de recurso contra as decisões da Administração Pública 

em 5 dias úteis seguidos à data de publicação dos atos.  

1.1.1) Fase Interna do Procedimento Licitatório 

A etapa interna é iniciada com a formalização da demanda administrativa, 

entendida como a demonstração da necessidade de aquisição de produtos, de 

contratação da prestação de serviços ou execução de obras. Nessa etapa devem 

ser levantados todos os requisitos necessários ao atendimento da demanda da 

Administração Pública, com a especificação minuciosa do objeto e de todos os 

projetos técnicos inerentes, bem como os recursos financeiros que serão usados. 

Neste momento também é escolhido a melhor modalidade e tipo de licitação 

a partir do valor do objeto e do critério de julgamento das propostas a ser observado 

no procedimento.  

O diploma normativo exige a elaboração do orçamento estimado para a 

identificação precisa dos valores praticados no mercado para objeto similar ao 

pretendido pela Administração. Esse procedimento é realizado através da pesquisa 

de preço, no qual a Administração consulta o mercado através de representantes de 

fornecedores para que deem uma estimativa de valores aproximados para o objeto 

pedido, sendo, após a coleta dos dados, realizada uma média dos valores obtidos 

para que se estabeleça o valor máximo que deverá ser gasto com a contratação.  

Deve a Administração indicar os recursos, por fonte e dotação, destinados 

ao financiamento da compra, obra ou serviço a licitar, não se admitindo referência 

genérica à autorização legislativa de abertura de créditos adicionais ou especiais, 

sem especificação da rubrica orçamentária. 

Normalmente para contratação de serviços de obras e serviços requer 

algumas formalidades como execução de um projeto básico e executivo, orçamento 

detalhado de toda a composição de custos unitários e um planejamento diferenciado 

de execução dos serviços, uma vez que esta poderá ser realizada diretamente pelos 

órgãos e entidades da Administração ou através de empreitadas. 
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Após a devida especificação do produto ou bem a ser licitado, havendo a 

definição das unidades e quantitativos a serem adquiridos e estando o procedimento 

administrativo instruído com todas as informações, projetos e justificativas de ordem 

técnica, além da devida pesquisa de preços para o estabelecimento do valor de 

referência da contratação, proceder-se-á à elaboração da minuta do instrumento 

convocatório correspondente a modalidade de licitação adotada, observando os 

requisitos reunidos no art. 40 da Lei Nº 8.666/1993. 

Determina o parágrafo único do art. 38 da LGL que as minutas dos editais de 

licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios e ajustes, deverão ser 

previamente examinadas e aprovadas pelo órgão de assessoria jurídica da 

Administração. 

A análise e aprovação da assessoria jurídica deve, necessariamente, 

anteceder a divulgação do edital e se trata de requisito obrigatório para a validade 

jurídica do instrumento convocatório (BITTENCOURT, 2014, p. 416). 

O último passo antes da publicação do edital é a escolha e designação dos 

agentes responsáveis pela análise dos documentos de habilitação e julgamento das 

propostas. A comissão de licitação deverá ser composta por, no mínimo, três 

membros, sendo pelo menos dois deles servidores qualificados pertencentes aos 

quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação. 

Em resumo, a sequência procedimental envolve: requisição da área/unidade 

interessada, estimativa do valor (pesquisa de preços), autorização da despesa, 

elaboração do instrumento convocatório e seus anexos, análise da minuta do ato 

convocatório pela assessoria jurídica, publicação do aviso de licitação e divulgação 

do edital.  

1.1.2) Fase Externa do Procedimento Licitatório 

A etapa externa do procedimento licitatório tem início com a divulgação do 

ato convocatório e finda-se com a homologação e a adjudicação do objeto da 

licitação ao vencedor do certame. A lei Nº 8.666/93 regula os procedimentos das 

modalidades concorrência, tomada de preços e convite. Para o pregão, serão 
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observados os parâmetros da lei Nº 10.520/02, conforme será visto mais a frente 

neste capítulo.  

Segundo o artigo 21 da Lei Nº 8.666/93, o edital deverá ser publicado pelo 

meio adequado, dependendo do órgão ou entidade da Administração Pública que 

estará provendo o certame, com antecedência, através do Diário Oficial da União, se 

for entidade da Administração Pública Federal ou quando se tratar de obras 

financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por 

instituições federais, pelo Diário Oficial do Estado ou Distrito Federal, se for entidade 

da Administração Pública estadual, distrital ou, municipal, quando não houver Diário 

Oficial do Município, e ainda, em jornal diário de grande circulação no Estado ou 

Distrito federal e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na 

região onde será realizada a obra, serviço, fornecimento ou alienação, como forma 

da Administração, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de 

competição. 

Ressalte-se que no artigo 21 da Lei em comento, ainda estão fixados os 

prazos mínimos estipulados para a apresentação dos envelopes de habilitação e 

propostas pelos licitantes, de 45 a 30 dias após a data de publicação do edital, a 

depender da modalidade de licitação adequada ao objeto. Havendo necessidade de 

alteração do edital, esse prazo deverá ser reaberto, como forma de possibilitar aos 

interessados a reavaliares os efeitos da modificação, conforme entendimento do 

TCU, abaixo descriminado: 

quando constatar em seus procedimentos licitatórios a necessidade de 
prestar esclarecimentos suplementares, o faça em tempo hábil, 
possibilitando aos interessados avaliarem os efeitos de tais informações em 
suas propostas, reabrindo o prazo da licitação, se configurada a hipótese 
prevista no art. 21, § 4º, da Lei Nº 8.666/93, com vistas a afastar o risco de 
refazimento de seus certames licitatórios (BRASIL, 2008c). 

A impugnação do edital poderá ser realizada por qualquer cidadão ou 

licitante, baseado no direito fundamental de petição (art. 5º, XXXIV, CRFB) e pelo 

art. 41 da lei Nº 8.666/93, em até 5 dias úteis antes da abertura do certame pelo 

cidadão, e 2 dias úteis antes da abertura do certame pelo licitante.  

Ainda, antes da abertura do certame, a legislação prevê, em seu artigo 40, 

VIII, que a Administração deverá estabelecer em edital todo e qualquer 

procedimento para esclarecimento de dúvidas que possam vir a ocorrem em 
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decorrência do edital. As questões deverão ser encaminhadas ao órgão 

competentes no mesmo prazo das impugnações, que esclarecerá até o dia anterior 

a abertura do certame.  

A partir da abertura do certame, o artigo 43 da lei Nº 8.666/93 prevê os 

procedimentos adotados passo a passo. Inicialmente será realizada a fase de 

habilitação, na qual o interessado em contratar com o poder público apresenta suas 

qualificações requeridas em edital para o objeto em referência. A habilitação divide-

se, segundo o artigo 27 da LGL, em jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, além do cumprimento do 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CRFB, que se refere aos direitos sociais dos 

trabalhadores. 

Na habilitação jurídica, deverá o licitante mostrar que é sujeito de direito e de 

obrigações com capacidade de fato e de direito para prática dos atos para os quais 

será contratado. Segundo o TCU (Acórdãos nos 1.021/2007), ele deve comprovar a 

compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades previstas no contrato 

social das empresas licitantes. Conforme o artigo 28 da lei em comento, os 

documentos a serem apresentados serão: 

I – cédula de identidade; 

II – registro comercial, no caso de empresa individual; 

III – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

IV – inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

V – decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

Para fins de qualificação técnica, o licitante deverá demonstrar que possui 

aptidão necessária para a realização da atividade pertinente ao objeto da licitação e, 

quando for o caso, a comprovação de conhecimento técnico especializado e a 

capacitação operativa para cumprir o objeto do contrato. O artigo 30 prevê quais 

documentos poderá ser exigidos para fins dessa modalidade de habilitação, senão 

vejamos: 
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I – registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II – comprovação, por meio de atestados de capacidade técnica, de aptidão 
para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações 
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação; 

IV – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 
for o caso. 

A qualificação econômico-financeira se limita a certificar que o contratado 

poderá arcar econômica e financeiramente com toda a execução do contrato. O 

artigo 31 prevê que os documentos exigidos serão: 

I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 meses da data de apresentação da 
proposta; 

II – certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida no domicílio da pessoa física.  

A regularidade fiscal deverá comprovar a quitação de obrigações tributárias 

e para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além de inscrição 

nas Fazendas Públicas competentes, a trabalhista deverá ser realizada através da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho e as exigências do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CRFB deverá ser 

realizada através da apresentação de declaração da licitante de que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 

menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos. Todas essas exigências estão no artigo 29 da lei 8.666/93. 

Ainda nesta fase, poderá a Comissão realizar diligências “destinadas a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”, 

conforme artigo 43, § 3o, da Lei Nº 8.666.  
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Passada a habilitação, há a publicitação dos licitantes que conseguiram 

suprir as demandas requeridas em edital juntamente com a abertura de prazo para 

eventuais impugnações. Superado esse momento, acontece a abertura e o 

julgamento das propostas, no qual se confrontam as ofertas, classificam-se os 

proponentes e escolhe-se o vencedor, a quem deverá ser adjudicado o objeto da 

licitação, para o subsequente contrato com a Administração.  

O artigo 44 prevê que a Comissão deverá vincular-se aos critérios 

estipulados no instrumento convocatório deforma objetiva, desclassificando aquelas 

que não atenderem as exigências do ato convocatório.  

É assim levado a público a ordem de classificação bem como aberto novo 

prazo para impugnação do resultado final. Findo o prazo, ele é homologado pela 

autoridade competente, confirmando e concordando com os atos realizados pela 

comissão de licitação. Por fim, o objeto é adjudicado com a entrega formal do objeto 

ao vencedor da licitação e sua convocação para a assinatura do contrato.  

Como pode se observar o procedimento licitatório segundo a Lei Geral de 

Licitações é um procedimento extenso, principalmente pelas diversas possibilidades 

de interposição de recurso. É possível a impugnação de edital, a impugnação do 

resultado da fase de habilitação e do resultado da fase de julgamento de proposta, 

ambos em 5 dias após a divulgação dos resultados. Os recursos tem efeito 

suspensivo, o que alonga ainda mais o procedimento em decorrência do tempo para 

julgamento destes.  

Em resumo, as fases da etapa externa do procedimento licitatório, segundo 

a lei Nº 8.666/93 são:  

• Fase de divulgação do ato convocatório e impugnação do edital (arts. 

21, 40 e 41);  

• Fase de habilitação ou qualificação (arts. 27 a 31);  

• Fase de julgamento das propostas (arts. 44 a 48);  

• Fase de homologação da licitação (art. 43, inciso VI);  

• Fase de adjudicação do objeto da licitação ao vencedor do certame 

(art. 43, inciso VI).  
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1.2) A LEI 10.520/02 

A lei Nº 10.520/02 trata do pegão, eletrônico ou presencial, que é a 

modalidade de licitação destinada a aquisição de bens e à contratação de serviços 

comuns, “cujos padrões de desempenho e qualidade admitam definição objetiva no 

edital, por meio de especificações usuais de mercado”. 

O que caracteriza os bens e serviços comuns é a sua padronização, ou seja, 

a possibilidade de substituição de uns por outros com o mesmo padrão de qualidade 

e eficiência, que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado.  

Há somente três vedações expressas ao pregão: a garantia de proposta, 

aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação do certame e 

pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, 

que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de 

utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. 

O pregão tem como sua principal característica a inversão de fases de 

habilitação e julgamento de proposta, em razão da possibilidade de lances. A etapa 

interna é idêntica para todas as modalidades, diferenciando somente em relação a 

etapa externa. 

O pregão presencial é regulamentado pelo Decreto 3.555/00 e inicia-se pela 

fase de credenciamento, na qual os licitantes apresentam suas documentações de 

identificação antes do início da sessão, junto com os envelopes de habilitação e 

proposta.  

Após o credenciamento, os envelopes de proposta são abertos e conferidos 

com base nas regulamentações do edital. Verificada a regularidade das propostas 

apresentadas, tem início a etapa de lances verbais: o autor da oferta de valor mais 

baixo e os das propostas com preços até 10% superiores àquela podem formular 

lances verbais e sucessivos, até que haja um vencedor final, com a chegada ao 

menor preço. 

O licitante vencedor, então, passa pela fase de habilitação. No caso de 

inabilitação, passa-se a verificar a habilitação do licitante que ocupa a segunda 
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posição e assim sucessivamente, até que se encontre um licitante que atenda 

integralmente às condições de habilitação fixadas no edital. 

Com a declaração do vencedor definitivo do pregão, é aberto, na própria 

sessão pública, o momento de manifestação da intenção de recorrer, sob pena de 

reclusão. Ao contrário do que ocorre nas modalidades da Lei Nº 8.666/1993, tem-se 

no pregão a unirrecorribilidade dos atos decisórios exarados pelo pregoeiro, 

havendo, portanto, apenas uma oportunidade de recurso, cuja matéria pode 

envolver qualquer fase, aspecto ou ocorrência do procedimento. 

Desta forma, é um procedimento mais célere em relação aos outros, tendo 

em vista que praticamente todos os atos do procedimento são realizados no mesmo 

dia, com a sessão pública.  

Decididos os recursos, se houver, a autoridade competente faz a 

adjudicação ao licitante vencedor. Estando regular todo o procedimento, faz-se a 

homologação do certame.  

O vencedor será convocado para assinar o contrato no prazo previamente 

designado no edital e, se não comparecer para a assinatura no prazo de validade de 

sua proposta, serão convocados, sucessivamente, os demais licitantes na ordem 

final de classificação. 

O pregão eletrônico é regulamentado pelo Decreto 5.450/05 e, ao contrário 

do que ocorre no presencial, os interessados não comparecem a um local 

determinado, portando envelopes, materialmente existentes. A sessão se dá por via 

eletrônica, sendo conduzida pelo pregoeiro através da plataforma operacional do 

governo federal, o Comprasnet.  

Ressalte-se que apesar de haver o Comprasnet, a lei dá a possibilidade, em 

seu artigo 2º, § 2º, de cada ente realizar seus pregões eletrônicos em plataformas 

próprias, como por exemplo, o Licitações-e, do Banco do Brasil, e o Licitações 

Caixa, da Caixa Econômica Federal.  

O credenciamento nesse procedimento é feito através de cadastro prévio 

nas plataformas específicas perante o provedor de sistema eletrônico. É dado a 
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cada licitante uma chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para o 

acesso ao sistema eletrônico. 

Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes devem 

encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço (e, se for o caso, 

o respectivo anexo), até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando então se encerra 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. Até a abertura da sessão, os 

licitantes podem retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 

Aberta a sessão, é feita uma análise de exequibilidade das propostas 

apresentadas antes da liberação do sistema para a fase de lances. 

Automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro são selecionadas e 

somente elas participam.  

Com o inicio da fase de lances, os licitantes podem dar lances sucessivos, 

sempre com valor inferior ao seu último lance registrado. Essa fase ocorre em três 

etapas: a normal, encerrada pelo licitante, o tempo de iminência, que pode durar 

entre 1 a 60 minutos e o tempo aleatório, na qual o sistema encerra aleatoriamente 

em até 30 minutos de seu início. O vencedor é aquele que der o menor lance por 

último.  

Verificado o vencedor, o pregoeiro passa a examinar a exequibilidade da 

proposta classificada antes de requerer os documentos de habilitação. Com a 

conferência da proposta, a sessão é suspensa para a fase de habilitação, na qual é 

analisado os documentos de qualificação do vencedor.  

Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao edital. 

Declarado o vencedor, qualquer licitante pode, durante a sessão pública, de 

forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 

de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as 

razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se 
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quiserem, apresentar contrarrazões em igual prazo, o qual começará a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

Não havendo intenção de recurso apta, o próprio pregoeiro adjudicará o 

objeto da licitação e remeterá os autos à autoridade competente para homologação. 

Havendo recurso, após seu julgamento pela autoridade competente, esta adjudicará 

o objeto; e, constatada a regularidade dos atos praticados, homologará o 

procedimento licitatório. 

Como pode ser observado, o pregão constitui uma modalidade de licitação 

mais célere e mais objetiva, sendo extremamente benéfica a Administração Pública, 

motivo pelo qual é hoje a modalidade mais usada, principalmente em sua forma 

eletrônica.  

Em resumo, as fases da etapa externa do procedimento licitatório, segundo 

a lei Nº 10.520/02 são:  

• Fase de divulgação do ato convocatório e impugnação do edital (art. 4º, 

I a V); 

• Fase de credenciamento (art. 4 º, VI);  

• Fase de julgamento das propostas e realização de lances (art. 4 º, VII a 

XI);  

• Fase de habilitação ou qualificação (art. 4 º, XII a XVII);  

• Fase recursal (art. 4 º, XVIII a XXI);  

• Fase de adjudicação do objeto da licitação ao vencedor do certame 

(art. 4 º, XX e XXI);  

• Fase de homologação da licitação (art. 4 º, XXII). 

1.3) A LEI 12.462/2011 – O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO 

(RDC) 

O Regime Diferenciado de Contratação surgiu como uma forma de trazer 

mais celeridade as licitações em um período diferenciado que o país viveu. Ocorre 

que o Brasil, em 2014, sediou a Copa do Mundo. Por essa razão, foi necessário o 

investimento imediato em obras de infraestrutura.  



29 
 

 
 

É sabido que esse tipo de contratação exige uma modalidade de licitação 

diferenciada, tanto pelo seu valor, quanto pelas suas especificações técnicas, motivo 

pelo qual não se admitiria o uso do pregão, a modalidade mais célere então 

existente. 

Desta forma, o Governo Brasileiro resolveu, através da medida provisória 

527 de 2011, posteriormente convertida na Lei Nº 12.462, criar o Regime de 

Contratações Diferenciadas para inicialmente aplicá-lo às obras da Copa das 

Confederações, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, assim como 

obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais 

dos estados da federação distantes até 350 km das cidades sedes dos mundiais. 

O RDC, apesar de ter os mesmos princípios da Lei Nº 8.666/93, ele não se 

vincula a este, possuindo diretrizes específicas, como a padronização do objeto, dos 

instrumentos convocatórios e minutas de contratos, busca da maior vantagem para a 

Administração Pública, condições de aquisição de seguros e de pagamento 

compatíveis com as do setor privado e parcelamento do objeto. 

As principais inovações desse diploma normativo foram: 

• a informatização do procedimento, tendo em vista que ele utilizava o 

Comprasnet para publicitação dos atos; 

• redução dos prazos de contratação; 

• inversão de fases no mesmo molde do pregão; 

• contratação integrada como forma de dar celeridade a execução do 

contrato e compartilhar riscos e falhas de projetos nos empreendimentos de 

obras e serviços de engenharia; 

• orçamento oculto para evitar a formação de cartel e combinação de 

preços entre os concorrentes; 

• remuneração variável, a ser apurada com base em metas, padrões de 

qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega 

definidos no instrumento convocatório e no contrato; 

• combinação entre diferentes formas de disputa entre os participantes, 

uma vez que poderá ser aberto, com a possibilidade de lances, fechado, 
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sem a possibilidade de lances ou mistos, na qual as três propostas mais 

vantajosas passam para etapa de lances.  

• fase recursal única, assim como o pregão, o recurso só é admitido 

após o julgamento das propostas e da habilitação. 

• cadastro de pré-qualificação permanente das empresas interessadas 

em participar de licitações para facilitar a contratação. 

A licitação no RDC é preferencialmente realizada em meio eletrônico, mas 

pode, em casos excepcionais, ser presencial. Desta forma, é visível que o 

procedimento se assemelha ao do pregão, sendo mais célere e mais vantajoso à 

Administração Pública.  

Embora à época de sua promulgação o uso dessa modalidade de licitação 

tenha sido somente para os eventos esportivos sediados pelo Brasil, seu 

procedimento inspirou diversos entes da Administração, bem como o legislador que 

mais tarde veio a criar a lei Nº 13.303/16, o Estatuto das Estatais e objeto desse 

trabalho, conforme poderemos analisar no próximo capítulo. 

1.4) DECRETO 2.745/98 – O REGIME DE CONTRATAÇÃO DA 

PETROBRÁS   

A Petróleo Brasileiro S. A. (PETROBRAS) é uma sociedade de economia 

mista, sociedade anônima de capital aberto que atua com energia, gás e óleo, e 

responsável pelo setor petrolífero brasileiro. Desta forma, acabou recebendo 

benefícios diretos e indiretos, uma vez que se trata de um setor competitivo, tanto no 

cenário nacional quanto internacional.  

Trata-se de uma empresa que necessita de uma imensa infraestrutura para 

seu funcionamento e manutenção como transporte, equipamentos de produção, 

refino e distribuição de petróleo e gás, mantendo, assim, uma estrutura com mais de 

100 plataformas de produção, dezesseis refinarias, trinta mil quilômetros em dutos e 

mais de seis mil postos de combustíveis. 

Desta forma, o governo achou por bem englobar na política energética 

nacional, instituída pela Lei Nº 9.478/97, conforme seu artigo 67 que diz que “os 

contratos celebrados pela Petrobras, para aquisição de bens e serviços, serão 
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precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do 

Presidente da República.”. 

Desta forma, foi expedido o Decreto 2.745/98, que aprovou o Regulamento 

do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras. Ele define que o 

entendimento sobre o tipo de compras que a Petrobras faz, deveria ser idêntica a 

realizada pelo setor privado, criando condições de acompanhar os procedimentos, 

apresentando a vedação em admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos 

convocatórios, cláusulas ou condições que restrinjam ou frustrem o caráter 

competitivo da licitação e também quanto às preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes. Quanto aos procedimentos 

licitatórios, varias normas seguem o pensamento da lei Nº 8.666, sendo público e 

acessível a todos os interessados. 

No procedimento próprio da Petrobras, ocorrem licitações em conformidade 

com a Lei Nº 8.666/93 e o decreto 2.745/98, tais quais: concorrência, tomada de 

preços, convite, concurso, leilão. 

Diferentemente da Lei Nº 8.666/93, que traz em seu artigo 25 as hipóteses 

de inexigibilidade de licitação, com a contratação direta para os casos na qual esta 

se mostra necessária ante a inviabilidade fática de competição, uma vez que, não há 

outra empresa capaz de prover a técnica desejada, o item 2.5 do Decreto 2745/98 

prevê situações específicas: 

É inexigível a licitação, quando houver inviabilidade fática ou jurídica de 
competição, em especial: 

a) para a compra de materiais, equipamentos ou gêneros que possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca; 

b) para a contratação de serviços técnicos a seguir enumerados 
exemplificadamente, de natureza singular, com profissionais ou empresas 
de notória especialização: 

- estudos técnicos, planejamento e projetos básicos ou executivos; 

- pareceres, perícias e avaliações em geral; 

- assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras; 

- fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

- patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, em especial os 
negócios jurídicos atinentes a oportunidades de negócio, financiamentos, 
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patrocínio, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, 
por regras de direito privado face as peculiaridades de mercado; 

- treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

c) para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente 
ou através de empresário, desde que consagrado pela crítica especializada 
ou pela opinião pública; 

d) para a obtenção de licenciamento de uso de software com o detentor de 
sua titularidade autoral, sem distribuidores, representantes comerciais, ou 
com um destes na hipótese de exclusividade, comprovada esta por 
documento hábil; 

e) para a contratação de serviços ou aquisição de bens, em situações 
atípicas de mercado em que, comprovadamente, a realização do 
procedimento licitatório não seja hábil a atender ao princípio da 
economicidade; 

f) no caso de transferência de tecnologia, desde que caracterizada a 
necessidade e essencialidade da tecnologia em aquisição; 

g) para a compra ou locação de imóvel destinado ao serviço da 
PETROBRÁS, cujas características de instalação ou localização 
condicionem a sua escolha; 

h) para a formação de parcerias, consórcios e outras formas associativas de 
natureza contratual, objetivando o desempenho de atividades 
compreendidas no objeto social da PETROBRÁS; 

i) para a celebração de "contratos de aliança", assim considerados aqueles 
que objetivem a soma de esforços entre empresas, para gerenciamento 
conjunto de empreendimentos, compreendendo o planejamento, a 
administração, os serviços de procura, construção civil, montagem, pré-
operação, comissionamento e partida de unidades, mediante o 
estabelecimento de preços "meta" e "teto", para efeito de bônus e 
penalidades, em função desses preços, dos prazos e do desempenho 
verificado; 

j) para a comercialização de produtos decorrentes da exploração e 
produção de hidrocarbonetos, gás natural e seus derivados, de produtos de 
indústrias químicas, para importação, exportação e troca desses produtos, 
seu transporte, beneficiamento e armazenamento, bem como para a 
proteção de privilégios industriais e para operações bancárias e creditícias 
necessárias à manutenção de participação da PETROBRÁS no mercado; 

k) nos casos de competitividade mercadológica, em que a contratação deva 
ser iminente, por motivo de alteração de programação, desde que 
cornprovadamente não haja tempo hábil para a realização do procedimento 
licitatório, justificados o preço da contratação e as razões técnicas da 
alteração de programação; 

l) na aquisição de bens e equipamentos destinados à pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico aplicáveis às atividades da PETROBRÁS.  

Observa-se que o decreto 2745/99 ao invés de diminuir os controles 

administrativos, detalhou hipóteses nas quais se aplicaria a inexigibilidade de 

licitação. Com isso, observa-se na verdade uma redução no campo de 

discricionariedade do administrador. Apesar de não esgotarem as hipóteses comuns 
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ao setor petrolífero, a enumeração trazida pelo decreto abarca as situações mais 

comuns ao setor de modo que uma situação concreta distinta irá exigir do 

administrador um esforço muito maior no sentido de justificar a contratação direta. 

Com isso ganha transparência dos negócios da companhia, tão visada pelos 

embates políticos pré-eleitorais.  

Por muito tempo se debateu sobre a constitucionalidade do decreto de 

licitações da Petrobrás, principalmente devido às posições divergentes entre TCU e 

STF.  

O TCU sempre se posicionou contra a constitucionalidade do Decreto 

2745/98, argumentando basicamente que (i) o artigo 67 da Lei Nº 9.478/97 teria 

delegado ao decreto matéria sujeita à reserva legal absoluta, (ii) a licitação das 

empresas estatais deve ser regulada no Estatuto Geral previsto pelo artigo 173, §1º 

da Constituição Federal, e a Lei Nº 9.478/97 não pode ser enquadrada como tal e 

(iii) o Decreto 2.745/98 teria inovado o ordenamento jurídico e violado a Lei de 

Licitações. 

O STF, por outro lado, tinha posição no sentido de que o decreto que 

implementou seu regime simplificado de contratações possui o devido amparo legal 

– a saber, a Lei Nº 9.478/97. Além disso, a Suprema Corte também tem reconhecido 

que submeter a Petrobras ao regime de licitação regulado pela Lei Nº 8.666/93 

representa verdadeira afronta ao princípio da legalidade, pois impõe à Petrobras a 

obediência a procedimento diverso daquele previsto na lei que regulamenta suas 

atividades, e também ao princípio da eficiência, uma vez que a Lei de Licitações 

apresenta procedimentos morosos e burocráticos para a contratação de bens e 

serviços, comprometendo a competitividade da empresa no mercado mundial. 

Nesse sentido já decidiu o Ministro Gilmar Mendes, no Mandado de 

Segurança 25.888:  

A submissão legal da Petrobrás a um regime diferenciado de licitação 
parece estar justificada pelo fato de que, com a relativização do monopólio 
do petróleo trazida pela EC n° 9/95, a empresa passou a exercer a atividade 
econômica de exploração do petróleo em regime de livre competição com 
as empresas privadas concessionárias da atividade, as quais, frise-se, não 
estão submetidas às regras rígidas de licitação e contratação da Lei N° 
8.666/93. Lembre-se, nesse sentido, que a livre concorrência pressupõe a 
igualdade de condições entre os concorrentes. Assim, a declaração de 
inconstitucionalidade, pelo Tribunal de Contas da União, do art. 67 da Lei N° 
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9.478/97, e do Decreto N° 2.745/98, obrigando a Petrobrás, 
consequentemente, a cumprir as exigências da Lei N° 8.666/93, parece 
estar em confronto com normas constitucionais, mormente as que traduzem 
o princípio da legalidade, as que delimitam as competências do TCU (art. 
71), assim como aquelas que conformam o regime de exploração da 
atividade econômica do petróleo (art. 177). 

Com o advento da Lei Nº 13.303/16, que trouxe mudanças também no 

âmbito da Petrobrás, como se verá mais a frente, foi instituído um novo 

Regulamento de Licitações e Contratos, publicado em 15/01/2018, com vigência a 

partir de 1º de julho de 2018, no qual podem ser percebidas algumas mudanças 

significativas.  
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2) A LICITAÇÃO PELO ESTATUTO DAS ESTATAIS  

2.1) ASPECTOS GERAIS  

Desde a promulgação da Constituição de 1988, já havia a previsão 

constitucional para a edição de normais gerais de licitação e contratação de uma 

forma diferenciada para as empresas públicas e sociedades de economia mista. A 

parte final do inciso XXVII do art. 22, preconiza que tais entidades deverão realizar 

suas respectivas licitações com base no disposto no art. 173, § 1o, III. De acordo 

com esse dispositivo da CRFB, lei específica disporá sobre “licitação e contratação 

de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da 

administração pública”, a serem realizadas pelas empresas estatais que explorem 

atividade econômica.  

Desta forma, foi necessária a criação de uma lei específica a fim de produzir 

plenamente os efeitos da norma constitucional de eficácia limitada. Diante da lacuna 

legislativa existente, a Lei Nº 8.666/93 deveria reger as licitações e contratações 

administrativas de todo o Poder Público, até que fosse editado o Estatuto Jurídico 

das Estatais. Neste ínterim, vários anteprojetos de lei foram apresentados e 

debatidos, sem, no entanto, prosseguir com o encaminhamento à deliberação 

legislativa. 

No mês de junho do ano de 2015, foi constituída pelo Congresso Nacional 

uma Comissão Mista com a finalidade de apresentar o Projeto de Lei de 

Responsabilidade das Estatais, de forma a propor “normas e procedimentos de 

transparência, eficiência, governança e boa gestão das empresas públicas e 

sociedades de economia mista”. Foram realizadas audiências públicas para a 

discussão do tema, com a participação de órgãos do Poder Público e da sociedade 

civil, a fim de aprimorar as regras que seriam propostas para a regência daquele 

tema. 

Em 19/08/2015 foram encerrados os trabalhos da Comissão Mista, com o 

encaminhamento do Projeto de Lei de Responsabilidade das Estatais ao Congresso 

Nacional (PLS n.º 555/2015). Após a deliberação nas Casas Legislativas, o Projeto 

de Lei foi aprovado e encaminhado, em 22/06/2016, à sanção presidencial. 
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Após a análise veto de alguns dispositivos, a matéria foi sancionada pelo 

Presidente da República e transformada na Lei Nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 

A íntegra da lei foi disponibilizada na edição do Diário Oficial da União de 

01/07/2016, iniciando a sua vigência a partir daquela publicação. 

Embora sem prever a vacatio legis, a própria Lei Nº 13.303/2016 concedeu o 

prazo de 24 (vinte e quatro) meses para que as empresas públicas sociedades de 

economia mista promovessem as adaptações necessárias à adequação às novas 

normas. 

A Lei apresenta vários dispositivos que devem ser observados e adotados 

pelas empresas estatais. Muitos desses dispositivos, como regras claras e objetivas 

para divulgação de informações, adoção de práticas de gestão de risco, 

implementação de código de conduta, definição das formas de fiscalização pelo 

Governo e pela sociedade, forma de nomeação de dirigentes e de funcionamento e 

constituição dos conselhos, são adotados há muito tempo pelas empresas privadas. 

Em se tratando de licitações e contratos, a lei Nº 13.303 reservou seu Título 

II, Capítulo I e II, para disciplinar o regime de licitações e contratos aplicável às 

empresas públicas, consolidando diretrizes oriundas dos normativos de licitações 

(Lei Nº 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e Lei Nº 12.462/2011). 

Em relação à obrigatoriedade de licitação, é relevante distinguir os dois 

“ramos” de atuação das empresas públicas e sociedades de economia mista: a 

exploração de atividade econômica (art. 173, CRFB) e a prestação de serviços 

públicos (art. 175, CRFB). 

De acordo com a Lei Nº 13.303/2016, sujeitam-se às disposições do 

Estatuto Jurídico da Empresa Pública relativas às licitações e aos casos de dispensa 

e de inexigibilidade as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas 

subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de 

bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao 

regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. 

Portanto, as empresas públicas e sociedades de economia mista (sejam 

exploradoras de atividade econômica, sejam prestadoras de serviço público) não se 
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sujeitam aos ditames da Lei Nº 8.666/1993, estando vinculadas à Lei Nº 

13.303/2016. 

É preciso salientar que, nos termos do art. 28, § 3 º, da Lei Nº 13.303/2016, 

não haverá a obrigatoriedade de licitar quando o objeto do contrato a ser celebrado 

relacionar-se à atividade-fim da empresa pública ou sociedade de economia mista. 

Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às 
empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de 
engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação 
de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de 
obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação 
de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos 
desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30. 

[...] 

§ 3 º 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. 

Logo, no caso da Caixa Econômica Federal (empresa pública) ou do Banco 

do Brasil (sociedade de economia mista), por exemplo, não há que se falar em 

obrigatoriedade de licitar quando celebrarem contratos ligados à sua atividade-fim 

(abertura de conta corrente, realização de empréstimos etc.). Entretanto, tais 

instituições financeiras deverão realizar licitação quando o objeto do contrato se 

relacionar à atividade-meio, como a execução de obra para construção de uma sede 

ou contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação de 

seus prédios. 

Cumpre frisar que, mesmo antes do advento da Lei Nº 13.303/2016, 

permanece aplicável o entendimento do TCU no sentido de que as empresas 

estatais exploradoras de atividade econômica não estão obrigadas a licitar nas 

seguintes hipóteses: (i) a contratação estiver diretamente relacionada com suas 

atividades finalísticas; (ii) desde que os trâmites inerentes ao procedimento licitatório 

constituam óbice intransponível à atividade da empresa estatal que atue em 

ambiente concorrencial. 
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2.2) PRINCIPAIS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA LEI 13.303/16 NO ÂMBITO 

DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Diversas mudanças foram trazidas pela Lei Nº 13.303, de 30 de junho de 

2016, sobretudo no tocante às licitações e contratações administrativas das 

empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Dentre as 

mudanças em relação à Lei Nº 8.666/93, podem ser destacadas: 

• Impedimento de participação em licitação (Artigo 38) 

A fim de promover o princípio constitucional da moralidade administrativa, 

foram positivadas novas hipóteses de impedimento à participação da licitação, quais 

sejam: 

(i) empresas 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) empresa constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, 

impedida ou declarada inidônea; 

(iii) empresa cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida 

ou declarada inidônea; 

(iv) empresa 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; 

(v) empresa cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de 

empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que 

deram ensejo à sanção; 

(vi) empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que 

participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada 

inidônea; 

(vii) empregado ou dirigente da empresa pública ou sociedade de economia 

mista, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos 

licitatórios, na condição de licitante; 
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(viii) pessoa que tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

viii.i) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista; 

viii.ii) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas 

atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação; 

viii.iii) autoridade do ente público a que a empresa pública ou 

sociedade de economia mista esteja vinculada. 

ix) empresa 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. 

•  Exclusão das modalidades de licitação e novos prazos mínimos 

para apresentação das propostas (Artigo 39) 

As modalidades de licitação fixadas na Lei Nº 8.666/93 (concorrência, 

tomada de preços, convite, concurso e leilão), cujas diferenças, entre outras, são os 

prazos diferenciados de publicidade do edital, dão lugar a uma nova modalidade 

licitatória, sem atribuir-lhe uma determinada nomenclatura. 

Sendo assim, essa única modalidade licitatória tem novos prazos de 

publicidade da licitação em relação à Lei Nº 8.666/93, os quais variam de acordo 

com o objeto da contratação e o critério de julgamento, conforme demonstrado 

abaixo: 

(i) Para aquisição de bens: 

5 (cinco) dias úteis - quando adotado como critério de julgamento o menor 

preço ou o maior desconto; e 

10 (dez) dias úteis - nas demais hipóteses. 

(ii) Para aquisição de obras e serviços: 

15 (quinze) dias úteis - quando adotado como critério de julgamento o menor 

preço ou o maior desconto; e 
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30 (trinta) dias úteis - nas demais hipóteses. 

(iii) Licitações com critério de julgamento melhor técnica ou a melhor 

combinação de técnica e preço, contratação semi-integrada ou integrada: 

45 (quarenta e cinco) dias úteis. 

• Regimes de execução (Artigo 42) 

O Estatuto Jurídico das Estatais, ao espelhar-se nas disposições do RDC 

(Regime Diferenciado de Contratação, normatizado na Lei Nº 12.462/2011), 

introduziu novas formas de regime de execução para obras e serviços de 

engenharia, denominadas contratação semi-integrada e contratação integrada, 

possibilitando a licitação para o desenvolvimento dos projetos básico e/ou executivo, 

conjuntamente com a execução de obras e serviços de engenharia, conforme 

definições abaixo: 

(i) contratação semi-integrada: 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; e 

(ii) contratação integrada: contratação que envolve a elaboração e o 

desenvolvimento dos projetos básico e 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. 

É importante destacar que a nova lei, em seu art. 42, §4º, determinou que, 

no caso de obras ou serviços de engenharia, deverá ser adotada, em regra, a 

contratação semi-integrada, com a elaboração ou a contratação do projeto básico 

antes da licitação, salvo se outro regime de execução for mais vantajoso. 

Além disso, foi vedada expressamente a execução de obras e serviços de 

engenharia sem o projeto executivo. Tal posicionamento já vinha sendo defendido 

por alguns doutrinadores, a fim de conferir maior segurança, possibilidade de 

controle e eficiência à contratação celebrada pela Administração Pública. 
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• Fases da licitação - inversão da fase de habilitação, fase recursal única 

e fase de lances (Artigo 51) 

A Lei Nº 13.303, de 30 de junho de 2016, alinhada aos regimes mais 

modernos, destacados por sua celeridade, a exemplo da modalidade Pregão e do 

Regime Diferenciado de Contratação, estabeleceu uma nova ordem de fases da 

licitação, conforme descrita abaixo: 

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. (...) 

Assim, a fase de habilitação foi invertida em relação à ordem prevista pela 

Lei Nº 8.666/93, passando para o final do procedimento. Esta nova ordem só não 

será observada mediante justificativa, conforme estabelece o §1º do art. 51 da nova 

Lei. 

Diante da inversão da fase da habilitação, foi instituída uma fase recursal 

única como regra, a qual somente não será adotada no caso de, justificadamente, 

ser decidido pelo julgamento da habilitação anteriormente ao das propostas. 

Comparando os modelos das leis, percebe-se que, pelo regramento da Lei 

Nº 8.666/93, para cada decisão da Comissão Especial de Licitação é necessário 

estimar o prazo da fase recursal em 11 (onze) dias úteis. Em uma licitação pelo tipo 

técnica e preço, para todas as fases de recurso, um cronograma estimado do tempo 

de duração da licitação deveria contabilizar o prazo de 33 (trinta e três) dias úteis. 
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Já pelo modelo do Estatuto das Estatais, em uma licitação em que seja 

adotado também o critério de melhor combinação entre técnica e preço, o prazo 

estimado para a fase recursal é reduzido para 11 (onze) dias úteis, diante de uma 

única fase de recursos. 

Portanto, o novo regramento, com o desenho de uma fase recursal única 

(como regra), torna o procedimento licitatório nitidamente mais célere. 

Além disso, reproduzindo as disposições do RDC, o Estatuto Jurídico das 

Estatais inseriu dois métodos de disputa: o aberto e o fechado. No primeiro, os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, crescentes e decrescentes, 

conforme o critério de julgamento adotado. Este método somente será possível nos 

casos em que o orçamento da licitação for tornado público juntamente com o 

instrumento convocatório. Já no modo de disputa fechado, as propostas serão 

sigilosas até a data e hora designadas para que sejam abertas, e o orçamento não 

poderá ser divulgado, nem mesmo ao término da licitação, salvo para os órgãos de 

controle. 

Outra novidade é a de que a verificação da efetividade de lances ou 

propostas, com o seu respectivo julgamento de acordo com regras legais e 

editalícias, poderá ser feita exclusivamente em relação aos mais bem classificados, 

reduzindo o tempo necessário às etapas de julgamento. 

• Habilitação (Artigo 58) 

Um dos destaques no Estatuto das Estatais certamente foi o regramento 

conferido às exigências habilitatórias, em seu art. 58. Buscando-se evitar o 

engessamento do procedimento licitatório conduzido por tais instituições, o extenso 

rol de documentos e as diversas limitações previstas pela Lei de Licitações foram 

desconsiderados, mantendo-se apenas parâmetros genéricos para a comprovação 

da qualificação do Licitante. 

A habilitação jurídica (art. 28 da Lei Nº 8.666/1993) foi substituída pela 

“exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da 

aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do licitante”. 
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A regularidade fiscal e trabalhista (art. 29 da Lei Nº 8.666/1993) agora 

encontra abrigo tanto no parâmetro destacado no parágrafo anterior - eis que a 

situação irregular, em alguns casos (em débito com a Seguridade Social, art. 195, 

§3º da CRFB, por exemplo), impede o recebimento de recursos públicos -, como no 

relativo à capacidade econômico-financeira, o qual não resta limitado a qualquer 

condicionante. 

De forma diversa da Lei Nº 8.666/93, as exigências de comprovação de 

qualificação técnica no texto do Estatuto das Estatais passa a ter 2 (dois) 

condicionantes apenas: (a) que seja restrita a parcelas do objeto técnica ou 

economicamente relevantes; e (b) que conste de forma expressa no Edital. 

Por fim, a chamada “garantia de licitação”, prevista no art. 31, inciso III da 

Lei Nº 8.666/1993, foi replicada no Estatuto das Estatais sem qualquer limite 

percentual - a Lei de Licitações limitava a garantia a 1% (um por cento) do valor 

estimado da contratação. Outra diferença é que a garantia de licitação, pela Lei de 

Licitações poderia ser exigida em qualquer procedimento licitatório. No caso das 

estatais, contudo, ela está restrita às licitações cujo critério de julgamento for o de 

maior oferta de preço, comumente utilizado nas alienações. 

• Valor estimado sigiloso como regra (Artigo 34) 

Foi estabelecido no art. 34 o sigilo do valor estimado da licitação como regra, 

podendo ser dada a publicidade ao valor estimado, excepcionalmente, mediante 

justificativa na fase de preparação da licitação. 

A inovação legislativa tem por finalidade criar um cenário no qual os 

licitantes formem os seus preços sem balizar-se pelos valores do orçamento 

elaborado pela Administração Pública, proibindo-se, no entanto, qualquer 

contratação acima deste valor. 

• Critérios de julgamento (Artigo 54) 

Em relação à Lei Nº 8.666/93, o Estatuto Jurídico das Estatais introduziu 

novos critérios de julgamento, quais sejam: (i) maior desconto; (ii) melhor conteúdo 

artístico; (iii) maior retorno econômico; e (iv) melhor destinação de bens alienados. 
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O critério maior desconto, apesar de não constar na Lei Nº 8.666/93, não é 

uma novidade, pois já era aplicado como uma derivação do critério menor preço.  

A lei estabeleceu que no critério maior desconto, no caso de obras e 

serviços de engenharia, o desconto incidirá de forma linear sobre a totalidade dos 

itens constantes do orçamento estimado, e que deverá obrigatoriamente integrar o 

instrumento convocatório. 

No critério maior retorno econômico o objetivo é proporcionar economia à 

empresa pública ou à sociedade de economia mista, por meio de redução de suas 

despesas correntes, remunerando o licitante vencedor com base em percentual da 

economia de recursos gerada. 

Na implementação do critério melhor destinação dos bens alienados, será 

obrigatoriamente considerada, nos termos do respectivo instrumento convocatório, a 

repercussão, no meio social, da finalidade para cujo atendimento o bem será 

utilizado pelo adquirente. O descumprimento da finalidade resultará no retorno do 

bem à empresa pública e não dará direito à indenização. 

Quanto ao critério melhor combinação de técnica e preço, o percentual de 

ponderação mais relevante fica limitado a 70% (setenta por cento), seguindo as 

orientações já consolidadas na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

• Negociação de condição mais vantajosa (Artigo 57) 

A lei estabeleceu no art. 57 a necessidade de negociação de condição mais 

vantajosa após a confirmação da efetividade do lance ou da proposta, reproduzindo 

entendimento recente do Tribunal de Contas da União aplicável à modalidade 

Pregão, a fim de propiciar a obtenção da proposta mais vantajosa. 

• Critérios de desempate (Artigo 55) 

No Estatuto Jurídico das Estatais foram incluídas novas regras de 

desempate de propostas em relação à Lei Nº 8.666/93, as quais devem observar 

agora a seguinte ordem: 
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(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. 

• Matriz de risco (Artigo 42) 

Foi inserida pela nova lei, em seu art. 42, X, a previsão da cláusula 

contratual denominada matriz de risco, definindo de antemão os riscos e 

responsabilidades entre as partes, para caracterizar o equilíbrio econômico- 

financeiro inicial do contrato. Vale destacar que, a previsão desta cláusula já vinha 

sendo determinada pelo Tribunal de Contas da União nas licitações operadas sob a 

égide do RDC, como pode ser observado nos acórdãos Nº 1.310/2013 e Nº 

1.465/2013, ambos do Plenário da Corte de Contas. 

• Remuneração variável em contratação de obras e 

serviços de engenharia (Artigo 45) 

O Estatuto Jurídico das Estatais, em seu art. 45, inovou também ao fixar, 

nas contratações de obras e serviços, a possibilidade de estabelecer 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. 

• Possibilidade de celebração de mais de um contrato com o mesmo 

objeto (Artigo 46) 

Foi prevista no art. 46 da nova lei a possibilidade de celebração de 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, mediante justificativa expressa e desde que não implique em perda de 
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economia de escala. Neste ponto, a lei destacou ainda que será mantido o controle 

individualizado de cada contrato. 

• Disposições sobre o objeto da licitação (Artigo 47) 

Com relação ao objeto da licitação cabe destacar os seguintes pontos 

implementados pela lei: 

(i) possibilidade de indicação de marca ou modelo mediante justificativa; 

(ii) exigir amostra do bem no procedimento de pré-qualificação e na fase 

de julgamento das propostas ou de lances, desde que justificada a 

necessidade de sua apresentação; 

(iii) possibilidade de exigência, como condição de aceitabilidade da proposta, 

a adequação às normas da ABNT ou certificação de qualidade do produto 

conferida por credenciado do INMETRO. 

As regras da Lei Nº 13.303/2016 para as aquisições de bens não 

acarretarão maiores impactos às licitações das Estatais eis que, muito embora 

constituam inovações ao texto da Lei de Licitações, suas regras, no geral, já haviam 

sido consolidadas pela doutrina e jurisprudência. 

Assim, não obstante a vedação, pela Lei de Licitações (art. 15, §7º, inciso I), 

da indicação de marca, o Tribunal de Contas da União já havia pacificado seu 

entendimento no sentido de sua possibilidade, desde que respeitados os mesmos 

parâmetros trazidos pelo Estatuto das Estatais. 

O ponto de atenção nas regras de aquisição de bens se refere à 

possibilidade de exigência, como condição para a aceitação da proposta, de 

adequação às normas da ABNT ou de certificação de qualidade do produto emitida 

por instituição previamente credenciada pelo SINMETRO. 

Ante à ausência de regramento sobre o tema na Lei Nº 8.666/1993, o 

Tribunal de Contas da União foi instado a se manifestar, tendo entendido em 

diversas ocasiões que a exigência de certificação de adequação às normas da 

ABNT somente seria possível se prevista em lei ou, se nos casos em que for a única 

forma de comprovação de cumprimento das referidas normas. 
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É certo que o objetivo da Lei Nº 13.303/2016 é flexibilizar e modernizar o 

regime de aquisições das estatais, contudo, na condição de administradores de 

recursos públicos, estamos sujeitos a diversos princípios, dentre os quais o da 

motivação dos atos. 

Assim, parece razoável que, se a exigência de certificação de qualidade for 

essencial e puder restringir a competitividade - um dos princípios consagrados no 

caput do artigo 31 do Estatuto das Estatais -, ela esteja amparada em justificativa 

técnica anexada ao processo de licitação para o controle pela sociedade e pelos 

órgãos fiscalizadores de sua legitimidade. 

• Implementação de meio eletrônico para realização de fase de lances 

(Artigo 32) 

A lei determina em seu art. 32, §4º a necessidade de a empresa pública 

disponibilizar meio eletrônico para a realização das licitações com etapas de lances. 

Deste modo, as Estatais tiveram que tomar providências a fim de implementar tal 

ferramenta e/ou estudar a possibilidade em adotar eventuais sistemas eletrônicos já 

existentes, a exemplo do Portal Compras Governamentais. 

• Implementação de catálogo de padronização de 

compras, serviços e obras (Artigo 67) 

Foi estabelecida a necessidade de implementação de um catálogo eletrônico 

de padronização de compras, serviços e obras destinado a permitir a padronização 

dos itens a serem adquiridos pela empresa pública ou sociedade de economia mista 

que estarão disponíveis para a realização de licitação cujo critério de julgamento 

seja o menor preço ou o maior desconto. 

Este catálogo deverá conter toda a documentação e todos os procedimentos 

da fase interna da licitação, assim como as especificações dos respectivos objetos, 

conforme disposto em regulamento. 

• Publicações em diário oficial (Artigo 51) 

A lei só determina, de forma expressa, a necessidade de publicação em 

Diário Oficial os avisos de licitação. Não há qualquer menção a avisos de 
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interposição de recurso, avisos de julgamento, avisos de homologação e extratos de 

contrato, ponto o qual deve ser aprofundado para perquirir a real extensão das 

mudanças que devem ser promovidas. 

• Encerramento da licitação (Artigo 60) 

Um ponto de atenção no Estatuto Jurídico das Estatais é seu art. 60, que 

estabelece o direito de assinatura do Contrato ao Licitante vencedor após a 

homologação do certame. Este dispositivo deve ser analisado em conjunto com a 

doutrina e jurisprudência vigentes. 

A sistemática de encerramento da licitação por revogação ou por anulação 

permanece fundamentalmente a mesma no novo regime das estatais, com as 

seguintes ressalvas: (i) não há mais a necessidade de se assegurar o direito ao 

contraditório e à ampla defesa quando a revogação/anulação ocorrer antes da fase 

de lances/propostas; (ii) não há mais previsão de recurso contra a decisão de 

anulação/revogação de licitação; e (iii) não há mais o dever de a instituição indenizar 

o Licitante pelos custos arcados até a data da anulação. 

• Regulamento de licitações e contratos (Artigo 40) 

Foi estipulada a necessidade de manutenção de um regulamento interno de 

licitações e contratos atualizado, compatível com o Estatuto das Estatais. 

2.3) PRINCIPAIS MUDANÇAS NO ÂMBITO DA PETROBRÁS 

No que se pese a mudança necessária realizada pelas Estatais no âmbito de 

licitações e contratos, cabe destacar que, no caso do Regulamento de Licitações e 

Contratos da Petrobrás, modificado pelo advento da nova Lei, foram regidas as 

novas formas de contratar, as etapas a serem percorridas nas licitações, a gestão 

contratual e os procedimentos auxiliares, inclusive o cadastro de fornecedores.  

Ficou definido que a adoção da Lei das Estatais será progressiva, com o 

novo Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras passando a ser aplicado 

por toda a companhia em um período de transição que foi concluído em 15 de maio 

de 2018. 
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Dentre as mudanças, vale destacar que, à luz do Regulamento Simplificado 

do Decreto 2.745/98, a Petrobras se utilizava basicamente da modalidade de convite 

(independentemente do valor estimado da licitação), enquanto a Lei das Estatais 

estabelece a adoção preferencial da modalidade do pregão para a aquisição de 

bens e serviços comuns.  

Todas as novas concorrências da Petrobras serão conduzidas publicamente 

no ambiente da Petronect (portal de compras e contratações da companhia) e 

qualquer empresa interessada poderá participar.  

Haverá 3 categorias de contratação: pregão para bens e serviços comuns e 

licitações em regime aberto e fechado. Entretanto, para as contratações mais 

importantes da companhia, complexas e de grande vulto, sobressai que, com base 

na nova Lei das Estatais e no RLCP, o julgamento das propostas precederá a fase 

de habilitação, de maneira que a comissão de licitação poderá focar na proposta da 

primeira colocada, podendo-se em determinados casos inclusive proceder-se à 

contratação integrada. 

2.4) SÍNTESE DA ANÁLISE 

Em resumo, a nova lei trouxe em detrimento da antiga as seguintes 

vantagens: 

• Manutenção do Pregão para a contratação de bens e serviços comuns 

(artigo 32, IV). 

• Inversão de fases (habilitação em momento posterior à análise de 

proposta) e análise da proposta apenas do Licitante mais bem colocado (artigos 51 e 

56, §1º, respectivamente), representando um ganho de tempo de cerca de 30 (trinta) 

dias úteis. 

• Alteração dos prazos mínimos para a sessão inaugural, com majoração 

na maioria dos casos (artigo 39). 

• Introdução da possibilidade do estabelecimento de remuneração 

variável vinculada ao desempenho do contratado (artigo 45). 
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• Sigilo do valor estimado da licitação como regra, salvo no caso de 

“maior desconto” e “melhor técnica” (artigo 34).  

• Simplificação das exigências de habilitação (mais favorável à 

Administração), afastando a disciplina da Lei Nº 8.666/93, que elenca um rol de 

documentos e diversos condicionantes para fins habilitatórios (artigo 58). 

• Detalhamento de quatro procedimentos de apoio às licitações, que 

visam à celeridade e ao melhor gerenciamento das contratações: (i) pré-qualificação 

permanente; (ii) cadastramento; (iii) sistema de registro de preços; (iv) catálogo 

eletrônico de padronização (artigo 63). 

• Supressão das modalidades licitatórias e previsão de modos de disputa 

aberto, para lances, ou fechado, para propostas escritas (artigo 39). 

• Previsão de novos critérios de julgamento, tais como “maior retorno 

econômico” e “melhor destinação de bens alienados” (artigo 54). 

• Possibilidade de combinação dos critérios de julgamento na hipótese 

de parcelamento do objeto (artigo 54, §1º). 

• Detalhamento maior dos impedimentos à participação em licitações 

(artigo 38 e 44); 

• Estabelecimento de medidas a serem exigidas nas licitações com 

enfoque na sustentabilidade socioambiental (artigo 32, §1º). 

• Previsão de novas formas de regime de execução para obras e 

serviços de engenharia, denominadas contratação semi-integrada e contratação 

integrada (sendo a primeira a regra), possibilitando a licitação para o 

desenvolvimento dos projetos básico e/ou executivo, conjuntamente com a 

execução de obras e serviços de engenharia (art. 43). 

• Obrigatoriedade de estipulação da matriz de riscos, definindo os riscos 

e responsabilidades entre as partes (art. 42). 

• Previsão da possibilidade de adoção do procedimento de manifestação 

de interesse privado (PMI) para o recebimento de propostas e projetos de 

empreendimentos (art. 31 § 4º). 
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• Necessidade de inserção das informações das licitações e contratos 

administrativos em bancos de dados eletrônicos atualizados e com acesso em 

tempo real aos órgãos de controle (artigo 86). 

• Previsão expressa de que a execução de atividade-fim da estatal não 

se sujeita ao processo licitatório (artigo 29, XI); 

• Elevação dos limites para dispensa de licitação em razão do valor: R$ 

100.000,00 para obras e serviços de engenharia e R$ 50.000,00 para compras e 

outros serviços (artigo 29, I, II); 

• Possibilidade de contratação de remanescente de obra e serviço pelo 

preço originalmente ofertado pelos licitantes subsequentes e não necessariamente 

pelos valores do contrato rescindido (artigo 29, VI). 

Desta forma, é possível concluir que a Lei Nº 13.303/16 traz um 

procedimento mais célere, baseado nos procedimentos de diplomas normativos já 

consagrados como a Lei Nº 10.520/02 e Nº 12.462/11.  

A seguir, vamos analisar dois procedimentos licitatórios por uma empresa 

Estatal, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, para analisar, 

na prática, o que realmente mudou. 
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3) ESTUDO DE CASOS  

Para este trabalho foram observados os procedimentos licitatórios realizados 

pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – nos anos 

de 2016 e 2017. A escolha dessa estatal se dá devido a experiência profissional da 

autora deste trabalho, como estagiária do setor de licitações do banco nos anos de 

2016 e 2017, e fato do BNDES ser um dos pioneiros no uso da nova lei como 

parâmetro para suas licitações.  

A escolha temporal dos procedimentos analisados foi feita devido a esse 

lapso ser o período de tempo oferecido pela nova lei para adaptação dos processos 

e por ser, também, um período de transição para o BNDES.  

Em 16/12/2016 foi aprovada a Resolução da Diretoria do BNDES nº 

3.085/2016 que trata do Regulamento de Licitações do Sistema BNDES. Neste foi 

instituído que, a partir daquela data, as licitações realizadas pelo Departamento de 

Licitações do banco ficam sujeitas aos comandos previstos na legislação, 

especialmente na Lei Nº 13.303/2016 e aos princípios que regem a atuação da 

Administração Pública. 

A partir deste regulamento todos os procedimentos foram ajustados para 

que se adequassem a nova lei, conforme as especificações e regras do banco e da 

Lei Nº 13.303/2016.  Deve ser levado em consideração que, assim como qualquer 

órgão da Administração Pública, a estatal aqui analisada tem seu regulamento 

interno para processamento e admissibilidade para contratações, levando em 

consideração também as disposições do Código de Ética do Sistema BNDES, da 

Política Corporativa Anticorrupção do Sistema BNDES, da Política de Conduta e 

Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema BNDES e da 

Política de Compras Sustentáveis do Sistema BNDES, todas em consonância com a 

lei específica e com a Constituição Federal.  

Para esse estudo foram analisadas as Concorrências 01/2016 e 02/2016, 

como exemplos de procedimentos realizados conforme a Lei Nº 8.666/96 e as 

Concorrências 04/2016 e 03/2017, como exemplos de procedimentos realizados 

conforme a Lei Nº 13.303/16. Todas as informações sobre os processos licitatórios 
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citados foram buscadas no sitio virtual do banco – www.bndes.gov.br – e o site de 

compras do Governo Federal, o Comprasnet. 

3.1) ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 01/2016 

A Concorrência 01/2016 teve o seguinte objeto: contratação de empresa 

especializada para execução de obras de reforma e prestação de serviços de 

engenharia para adaptação de leiaute das instalações de escritórios do BNDES na 

área da Diretoria Executiva e Presidência, do Edifício de Serviços do BNDES -

Edserj, situado à av. República do Chile, 100, Rio de Janeiro / RJ, pelo regime de 

empreitada por preço global, conforme especificações do presente Edital e de seus 

Anexos. 

No Edital de Convocação, publicado no dia 15/07/2016, o valor estimado e 

máximo para a contratação foi de R$ 1.645.819,78 e conforme o próprio rito da 

Concorrência prevê, o tipo de licitação foi melhor preço e técnica. Desta forma, a 

modalidade de licitação Concorrência está correta. Segundo Hely Lopes Meirelles,  

A concorrência é obrigatória nas contratações de obras, serviços e 
compras, dentro dos limites de valor fixados pelo ato competente, que são 
diversos para obras e serviços de Engenharia e para outros serviços e 
compras. (Direito Administrativo Brasileiro, 40º edição, 2014) 

O instrumento convocatório veio acompanhado de 12 anexos, quais sejam: 

• Projeto Básico; 

• Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares; 

• Modelo de Proposta de Preços; 

• Minuta de Contrato; 

• Modelos de Declaração para Credenciamento; 

• Modelos de declaração para Habilitação; 

• Minuta de Termo de Confidencialidade; 

• Orçamento Executivo; 

• Cronograma Físico-Financeiro Proposto Para a Obra; 

• Caderno de Encargos; 

• Manual de Obras do Condomínio; 

• Declaração de Informações Para Fornecimento; 

http://www.bndes.gov.br/
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A participação na licitação ficou condicionada ao cadastro e a habilitação 

parcial no SICAF, o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores e a 

sessão inaugural foi marcada para 23/08/2016, às 10:30 na própria sede do BNDES, 

no Rio de Janeiro.  

O Edital contou com seis questionamentos e não obteve nenhuma 

impugnação. Como também não precisou ser alterado, o prazo não foi estendido e a 

sessão pública inaugural ocorreu no dia previsto, sem problemas.  

Na primeira sessão pública foram recebidos os envelopes de habilitação e 

de propostas de preços seguido da abertura dos envelopes de habilitação e 

respectivo julgamento de 10 licitantes.  

Primeiramente foi feita uma análise dos documentos de credenciamento, 

para o cadastramento dos presentes. Ato contínuo, foram coletados os envelopes e 

abertos os que correspondiam a habilitação jurídica e técnica dos licitantes. É de 

praxe em sessão pública a numeração e rubrica de todas as páginas da 

documentação pelos integrantes da Comissão Especial de Licitação, bem como de, 

pelo menos, um licitante, diverso do dono das documentações.  

Nessa sessão foi optado pelo julgamento dos documentos de habilitação na 

própria sessão pública, mas é facultado também à Comissão de Licitação a opção 

de julgamento interno até mesmo para possibilitar a realização de diligências junto 

aos licitantes.  

Na análise de habilitação foram duas empresas foram inabilitadas por 

descumprimento de determinações do edital. Assim, foi solicitado aos participantes 

que manifestassem o interesse de interposição de recurso ao resultado do 

julgamento, sendo negado por todos.  

Foi solicitado aos licitantes que, no caso de não haverem recursos, fosse 

assinado o termo de renúncia para que pudesse seguir o julgamento das propostas 

na mesma sessão. Todos os licitantes atenderam ao pedido da Comissão de 

Licitação, no que resultou a abertura dos envelopes de propostas de preços.  
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Foi seguido o mesmo procedimento de numeração e rubrica das 

documentações apresentadas por todos os membros da Comissão de Licitação e 

um licitante, diverso do dono da documentação. 

Todas as propostas foram analisadas em relação a exequibilidade e o 

licitante que apresentou o menor valor de proposta, por já estar habilitado, foi 

declarado vencedor do certame.  

Foi questionado aos licitantes presentes se algum queria manifestar o 

interesse à interposição de recurso quanto ao resultado do julgamento das 

propostas de preço, sendo negado e renunciado o direito por todos os presentes de 

forma expressa e inequívoca.  

Em 23/08/2016 foi publicado o aviso de julgamento final, declarando 

publicamente o vencedor do certame. Após a homologação do certame, foi assinado 

o contrato pela empresa vencedora, em 26/08/2016.  

Essa licitação teve uma duração de 43 dias de fase externa, tendo em vista 

que tudo ocorreu sem intervenção externa como recursos ou impugnações. Esse 

cenário é o ideal, embora não ocorra com tanta frequência.  

3.2) ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 02/2016 

A Concorrência 02/2016 teve o seguinte objeto: contratação da prestação de 

serviços de treinamento à distância on line sobre linhas de financiamento do 

BNDES. 

No Edital de Convocação, publicado no dia 12/08/2016, o valor estimado e 

máximo para a contratação foi de R$ 1.142.853,23 e conforme o próprio rito da 

Concorrência prevê, o tipo de licitação foi melhor preço e técnica. Desta forma, a 

modalidade de licitação Concorrência está correta. O artigo 23, II, c, da Lei  Nº 

8.666/93 prevê a obrigatoriedade da Concorrência em licitações cujo objeto inclua 

compras e serviços que não sejam de engenharia, de valor superior a R$ 

650.000,00. 

O instrumento convocatório veio acompanhado de 09 anexos, quais sejam: 

• Projeto Básico; 
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• Fatores de Pontuação Técnica; 

• Modelo de Proposta Técnica; 

• Modelo de Proposta de Preços; 

• Minuta de Contrato; 

• Modelos de Declaração; 

• Minutas de Termo de Confidencialidade; 

• Tabela de Assets; 

• Modelo de Dados Físicos; 

O Edital foi alterado uma vez, em 27/09/2016, porém não houve alteração da 

data da sessão inaugural, com a justificativa de se tratar de erro material que não 

afetaria a elaboração das propostas.  

A participação na licitação ficou condicionada ao cadastro e a habilitação 

parcial no SICAF, o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores e a 

sessão inaugural foi marcada para 03/10/2016, às 14:30 na própria sede do BNDES, 

no Rio de Janeiro.  

O Edital contou com dezessete questionamentos e não obteve nenhuma 

impugnação. A alteração do edital por erro material resultou do questionamento de 

número 12, que pontuou algumas divergências na numeração do Edital.  

Na primeira sessão pública foram recebidos os envelopes de habilitação e 

de propostas de preços seguido da abertura dos envelopes de habilitação e 

respectivo julgamento de 7 licitantes.  

Assim como na Concorrência 01/2016, foi feito o credenciamento dos 

presentes, bem como foram coletados os envelopes e abertos os que 

correspondiam a habilitação jurídica. Também, como na licitação já analisada, foram 

numeradas e rubricadas todas as páginas dos documentos recebidos pela Comissão 

Especial de Licitação, e de licitante, diverso do dono das documentações.  

Diferente do que ocorreu anteriormente, os documentos de habilitação foram 

analisados posteriormente, em reunião interna, pelos membros da Comissão 

Especial de Licitação, sendo dois licitantes inabilitados e o resultado divulgado 
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através de publicação no Diário Oficial da União e na página do BNDES, no dia 

17/01/2017.  

Foi aberto o prazo para interposição e recurso, porém nenhum licitante se 

manifestou. Desta forma, foi pulicado que a sessão de abertura dos envelopes de 

proposta técnica ocorreria no dia 13/02/2017. 

Na segunda sessão compareceram somente 2 licitantes que acompanharam 

a abertura do segundo envelope, bem como realizaram o procedimento de 

numeração e rubrica dos documentos  juntamente com a Comissão de Licitação.  

Os documentos de proposta técnica foram analisados posteriormente, em 

reunião interna, pelos membros da Comissão Especial de Licitação, sendo 

instaurada diligência para dois licitantes esclarecerem informações constantes nos 

documentos apresentados. O resultado foi divulgado através de publicação no Diário 

Oficial da União e na página do BNDES, no dia 24/07/2017. 

Foi aberto o prazo para interposição e recurso e um licitante se manifestou, 

sendo seu recurso julgado e o resultado divulgado em 15/08/2017. A sessão de 

abertura dos envelopes de proposta de preços foi marcada para o dia 31/08/2017. 

Na terceira e última sessão compareceram 4 licitantes que realizaram todos 

os procedimentos de numeração e rubrica dos documentos junto com a Comissão 

de Licitação.  

Foi realizada a analise e ponderação das propostas de preço, sendo 

estabelecidos os índices de preço e técnicos, conforme os cálculos estabelecidos 

em edital. Ato contínuo, foram classificados os licitantes em ordem decrescente, com 

o julgamento do vencedor do certame através da soma do maior índice obtido.  

Em 05/10/2017 foi publicado o aviso de julgamento final, declarando 

publicamente o vencedor do certame. Após a homologação do certame, foi assinado 

o contrato pela empresa vencedora, em 12/01/2018. 

Essa licitação teve uma duração de um ano e três meses de fase externa, o 

que é o mais comum para uma instituição como o BNDES. Este fato decorre da 

existência de inúmeras fases que a lei 8.666/93 prevê para o procedimento 

licitatório, somado a morosidade da Estatal em dar continuidade ao procedimento.  
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Tal fato implica em um grande prejuízo para a Administração Pública que 

tem sua necessidade suprida de forma tardia com a demora no cumprimento de todo 

o processo licitatório.  

3.3) ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 04/2016 

A Concorrência 04/2016 foi a primeira a seguir os moldes da Lei Nº 

13.303/16. Seu objeto foi a contratação de empresa especializada para execução de 

obras de reforma e prestação de serviços de engenharia para adaptação de layout 

das instalações de escritórios do BNDES no Edifício Ventura Corporate Towers, 

situado à av. República do Chile, 330, centro da cidade do Rio de Janeiro - RJ, em 

regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações deste Edital e 

de seus Anexos. 

No Edital de Convocação, publicado no dia 04/01/2017, o valor estimado e 

máximo para a contratação foi de R$ 3.506.454,42 e conforme o próprio rito da 

Concorrência prevê, o tipo de licitação foi melhor preço e técnica. A Lei Nº 

13.303/16, conforme visto no segundo capítulo deste trabalho, não alterou os 

requisitos para a escolha da modalidade licitatória, desta forma a Concorrência 

continuou sendo adequada para serviços de obra e engenharia de grande porte.  

O instrumento convocatório veio acompanhado de 12 anexos, quais sejam: 

• Projeto Básico; 

• Modelo de Proposta; 

• Minuta de Contrato; 

• Matriz de Risco; 

• Modelos de Declaração; 

• Minuta de Termo de Confidencialidade; 

• Caderno de Encargos; 

• Projetos de Arquitetura e Complementares; 

• Orçamento Executivo; 

• Cronograma Físico-Financeiro Proposto Para a Obra; 

• Manual de Obras do Condomínio; 

• Regulamento Interno do Edifício Ventura; 
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O Edital foi alterado uma vez, em 13/01/2017, porém não houve alteração da 

data da sessão inaugural, com a justificativa de se tratar de erro material que não 

afetaria a elaboração das propostas. 

A participação na licitação continuou ficando condicionada ao cadastro e a 

habilitação parcial no SICAF, uma vez que essa exigência também não alterada pela 

Lei das Estatais. A sessão inaugural foi marcada para 26/01/2017, às 14:30 na 

própria sede do BNDES, no Rio de Janeiro.  

O Edital contou com onze questionamentos e não obteve nenhuma 

impugnação. A alteração do edital por erro material resultou do questionamento de 

número 2, que pontuou algumas divergências na numeração do Edital.  

Na primeira sessão pública foram recebidos os envelopes de propostas de 

preços e de habilitação seguido da abertura dos envelopes de proposta de preço e o 

respectivo julgamento e análise de exequibilidade das propostas dos 14 licitantes 

presentes.  

Primeiramente foi feita uma análise dos documentos de credenciamento, 

para o cadastramento dos presentes. Ato contínuo, foram coletados os envelopes e 

abertos os que correspondiam a proposta de preço dos licitantes. A Lei Nº 13.303/16 

não dispôs de forma contrária à necessidade de numeração e rubrica da 

documentação entregada pelos licitantes, então, assim como ocorreu nas demais 

Concorrências, foram numeradas e rubricadas todas as páginas da documentação 

pelos integrantes da Comissão Especial de Licitação, bem como de, pelo menos, um 

licitante, diverso do dono das documentações.  

Após a abertura do envelope de propostas de preço, os valores foram 

informados aos outros licitantes e foi informado que a análise e o julgamento das 

propostas e dos documentos de habilitação se dariam posteriormente em reunião 

interna.  

Em 03/02/2017 foi divulgada a ata de julgamento das propostas de preço e 

habilitação, no qual pôde se averiguar a exequibilidade das propostas apresentas. 

Assim, 6 licitantes foram desclassificados nessa primeira etapa tendo em vista que 

suas propostas apresentavam valores unitários maiores que os limites do edital.  
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Após verificar a proposta mais vantajosa ao BNDES, foi realizada a 

habilitação jurídica e técnica do licitante, no qual foi verificado que este atenderia 

todos os requisitos do edital tanto jurídica, quanto tecnicamente, sendo este 

declarado o vencedor do certame.  

Aberto prazo para recurso dos julgamentos, nenhum licitante se manifestou. 

Após a homologação do certame, em 20/02/2017, foi assinado o contrato pela 

empresa vencedora, em 24/02/2017.  

Essa licitação teve uma duração de 50 dias de fase externa, tendo em vista 

que tudo ocorreu sem intervenção externa como recursos ou impugnações. Esse 

cenário é o ideal e a promessa é que toda licitação ocorra dessa mesma forma: 

célere e capaz de suprir a necessidade da Estatal no menor tempo necessário.  

3.4) ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 03/2017 

A Concorrência 03/2017 foi a última, realizada pelo BNDES, a seguir os 

moldes da Lei Nº 13.303/16. Seu objeto foi a contratação, em itens, de empresa(s) 

especializada(s) para a execução de obras de reforma e prestação de serviços de 

engenharia para adaptação de leiaute e instalações dos escritórios do BNDES no 5º 

pavimento (item 01) e no 2º pavimento (item 02) do edifício JK Financial Center, 

situado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, em São Paulo, SP, 

conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. 

No Edital de Convocação, publicado no dia 06/10/2017, o valor estimado e 

máximo para a contratação foi de R$ 598.804,46 para o Item 01 e R$ 328.864,83 

para o Item 02, e conforme o próprio rito da Concorrência prevê, o tipo de licitação 

foi melhor preço e técnica. A Lei Nº 13.303/16, conforme visto no segundo capítulo 

deste trabalho, não alterou os requisitos para a escolha da modalidade licitatória, 

desta forma a Concorrência continuou sendo adequada para serviços de obra e 

engenharia de grande porte.  

O instrumento convocatório veio acompanhado de 14 anexos, quais sejam: 

• Projeto Básico; 

• Modelo de Proposta; 

• Minuta de Contrato; 
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• Matriz de Risco; 

• Modelos de Declaração; 

• Minuta de Termo de Confidencialidade; 

• Caderno de Encargos; 

• Projetos de Arquitetura e Complementares – Item 01;  

• Projetos de Arquitetura e Complementares – Item 02; 

• Orçamento Executivo – Item 01; 

• Orçamento Executivo – Item 02; 

• Cronograma Físico-Financeiro – Item 01; 

• Cronograma Físico-Financeiro – Item 02; 

• Regimento Interno do JK Financial Center; 

A participação na licitação continuou ficando condicionada ao cadastro e a 

habilitação parcial no SICAF, uma vez que, conforme já falado, essa exigência 

também não alterada pela Lei das Estatais. A sessão inaugural foi marcada para 

01/11/2017, às 11:00 na própria sede do BNDES, no Rio de Janeiro.  

O Edital contou com dois questionamentos e não obteve nenhuma 

impugnação.  

Na primeira sessão pública foram recebidos os envelopes de propostas de 

preços e de habilitação seguido da abertura dos envelopes de proposta de preço e o 

respectivo julgamento e análise de exequibilidade das propostas dos 5 licitantes 

presentes.  

Primeiramente foi feita uma análise dos documentos de credenciamento, 

para o cadastramento dos presentes. Ato contínuo, foram coletados os envelopes e 

abertos os que correspondiam a proposta de preço dos licitantes. A Lei Nº 13.303/16 

não dispôs de forma contrária à necessidade de numeração e rubrica da 

documentação entregada pelos licitantes, então, assim como ocorreu nas demais 

Concorrências, foram numeradas e rubricadas todas as páginas da documentação 

pelos integrantes da Comissão Especial de Licitação, bem como de, pelo menos, um 

licitante, diverso do dono das documentações.  

Após a abertura do envelope de propostas de preço, os valores foram 

informados aos outros licitantes e foi informado que a análise e o julgamento das 
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propostas e dos documentos de habilitação se dariam posteriormente em reunião 

interna.  

Em 23/11/2017 foi divulgada a ata de julgamento das propostas de preço e 

habilitação, no qual pôde se averiguar a exequibilidade das propostas apresentas. 

Após verificar a proposta mais vantajosa ao BNDES, foi realizada a habilitação 

jurídica e técnica do licitante, verificando-se que este atenderia todos os requisitos 

do edital tanto jurídica, quanto tecnicamente, sendo este declarado o vencedor do 

certame para ambos os Itens.  

Aberto prazo para recurso dos julgamentos, um licitante se manifestou, 

sendo o resultado do julgamento do recurso divulgado em 14/12/2017. Após a 

homologação do certame, em 26/12/2017, foram assinados ambos os contrato pela 

empresa vencedora, em 04/01/2018.  

Essa licitação teve uma duração de 3 meses de fase externa, considerando 

a existência de recurso e que a homologação se deu próxima às festividades de 

Natal. Apesar de ter uma duração maior que a última licitação analisada, continua 

sendo um processo mais célere e vantajoso para a Administração Pública. 

A projeção é que as próximas licitações mantenham esse padrão no que diz 

respeito a tempo de duração conforme o procedimento previsto em lei.  

3.5) QUADRO COMPARATIVO DOS PROCEDIMENTOS ANALISADOS  

A seguir, serão dispostos os procedimentos e a data de cada etapa do 

processo, para que seja observada o lapso temporal entre casa fase e comparado o 

tempo de duração de todos os procedimentos.  

 
Concorrência 

01/2016 

Concorrência 

02/2016 

Concorrência 

04/2016 

Concorrência 

03/2017 

Lei de 

Referência 
8.666/1993 8.666/1993 13.303/2016 13.303/2016 

Data de 

Publicação do 

Edital 

15/07/2016 27/09/2017 04/01/2017 06/10/2017 

Impugnações Sem Sem Sem Sem 
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ao Edital Impugnações Impugnações Impugnações Impugnações 

Data da 

Primeira 

Sessão 

23/08/2016 03/10/2016 26/01/2017 01/11/2017 

Data de 

Divulgação do 

Resultado da 

Primeira 

Sessão 

23/08/216 17/01/2016 03/02/2017 23/11/2017 

Recursos à 

Primeira 

Sessão 

Sem Recursos Sem Recursos Sem Recursos 

1 – com 

resultado 

divulgado em 

14/12/2017 

Data da 

Segunda 

Sessão 

Não se Aplica 13/02/2017 Não se Aplica Não se Aplica 

Data de 

Divulgação do 

Resultado da 

Primeira 

Sessão 

Não se Aplica 24/07/2017 Não se Aplica Não se Aplica 

Recursos à 

Segunda 

Sessão 

Não se Aplica 

1 – com 

resultado 

divulgado em 

15/08/2017 

Não se Aplica Não se Aplica 

Data da 

Terceira 

Sessão 

Não se Aplica 31/08/2017 Não se Aplica Não se Aplica 

Data de 

Divulgação do 

Resultado da 

Terceira 

Sessão 

Não se Aplica 05/10/2017 Não se Aplica Não se Aplica 
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Recursos à 

Terceira 

Sessão 

Não se Aplica Sem Recursos Não se Aplica Não se Aplica 

Data da 

Homologação 
23/08/2016 12/01/2017 20/02/2017 27/12/2017 

Data da 

Assinatura do 

Contrato 

26/08/2016 12/01/2018 24/02/2017 04/01/2018 

Total de 

Duração 
43 dias 

1 ano e 3 

meses 
50 dias 3 meses 

 

Como pôde ser observado, os procedimentos realizados no parâmetro da 

Lei Nº 8.666/93 para que decorram de forma mais ágil, necessitam da celeridade do 

ente Administrativo que realiza a licitação, bem como a inexistência de interferência 

de terceiros com recursos ou impugnações.  

Conforme citado, o caso da Concorrência 01/2016 é exceção em meio a 

regra. Ali não houve nenhum recurso ou impugnação que gerasse a alteração do 

Edital, bem como abertura de novo prazo para sessão inaugural, fato que levou a 

ser o procedimento mais célere entre os analisados.  

Por essa razão foi apresentado também o procedimento da Concorrência 

02/2016 que transcorreu por mais de um ano. Essa duração é mais comum entre os 

processos realizados pela Administração Pública em geral. Ele contou com diversos 

recursos, bem como a morosidade do ente que a realizou, motivo pelo qual teve sua 

duração estendida.  

Igualmente não foi observado pelos dois últimos procedimentos realizados 

em consonância com a Lei Nº 13.303/16. Ambas as licitações foram mais céleres se 

comparadas aos outros casos analisados, o que leva a crer que os demais 

procedimentos seguirão o mesmo padrão: mais céleres e menos custosos à 

Administração Pública.   
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CONCLUSÃO 

O presente trabalho buscou, sem pretender esgotar o tema, demonstrar de 

forma exemplificativa e comparativa a eficácia da Lei Nº 13.303/16, bem como suas 

diferenças, em relação à Lei Nº 8.666/93. Passou-se, finalmente, de forma sucinta, a 

expor as conclusões a que as reflexões acerca do tema que nos conduziram.  

O Estatuto das Estatais veio como uma forma de regulamentar um 

dispositivo constitucional de eficácia limitada, regulando, entre outras coisas, a forma 

de contratação, bem como as licitações para as Estatais que exploram atividade 

econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, 

sem contrariar a Constituição Federal, matéria de estudo neste trabalho. 

 Devido ao contexto socioeconômico ao qual a nova lei estava inserida no 

momento de sua confecção, ela se baseou em legislações já existentes e bem 

sucedidas, com a Lei Nº 10.520/02, a Lei do Pregão, bem como a Lei Nº 12.462/11, 

o Regime Diferenciado de Contratação, para regular um procedimento licitatório 

mais benéfico, tanto para a Administração, quanto para aos licitantes que se 

submeterão ao procedimento de lei.  

O Estatuto das Estatais trouxe um processo mais célere, com a inversão de 

fases e um único momento recursal, simplificando o procedimento pra a 

Administração Pública, que despenderá menor tempo em análise documental e em 

diligências, e também para os licitantes, que levarão menos tempo para serem 

contratados.  

O estudo de casos mostrou que a duração das fases será muito menor se 

adotado o procedimento da Lei Nº 13.303/16, tanto em um procedimento sem 

interrupções de terceiros, com impugnações e recursos, quanto para um 

procedimento com impugnação de edital e recursos de julgamentos.  

A perspectiva é de que, com a boa aplicação da Lei das Estatais, no que diz 

respeito às licitações e contratações, havendo uma alteração da Lei Nº 8.666/93 (já 

existe Projeto de Lei – Nº 6.814/17), aplicar-se-á regras similares às da nova lei, 

para que os benefícios identificados nesta se estendam aos demais entres da 

Administração Pública.  
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