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Apresentação
Os últimos meses e anos têm sido marcados por inovações relevantes no ambiente jurídico da infraestrutura. Temos acompanhado a 

diversificação da regulação setorial de serviços públicos como energia, gás, petróleo e transportes, assim como o crescente interesse das 

Administrações pelas vias de cooperação público-privada. Premidas por uma agenda de investimentos em infraestrutura, mas debilitadas 

pelos efeitos da crise fiscal, muitas Administrações passam a enxergar nas parcerias público-privadas uma via para atrair investimentos 

para a infraestrutura pública. Neste contexto, as vias convencionais de contratação pública, que dependem diretamente do orçamento 

público, passam a ceder espaço para os chamados “contratos de investimento”, como as concessões e PPPs. Isso impõe um novo modus 

operandi para as Administrações e também para o mercado e exige o aperfeiçoamento das estruturas institucionais envolvidas na 

implementação do planejamento estatal. Como consequência, são demandadas atualizações na legislação sobre a contratação pública e 

na regulação setorial de serviços públicos. 

Sob esse panorama, inúmeras leis e normas foram sendo editadas nos últimos meses e anos voltadas à atualização do arcabouço jurídico 

para o desenvolvimento de contratos públicos, da prestação de serviços públicos e de programas de infraestrutura. Isso produz a 

necessidade de constante compreensão e adaptação dessas normas pelas empresas atuantes nestes segmentos, mirando-se o amadure-

cimento do mercado. Setores como energia, transportes rodoviários, portos e aeroportos passam a adquirir nova customização para as 

concessões e parcerias público-privadas, integrados em programas de interesse nacional, como o PPI (Programa de Parcerias de 

Investimentos). Mas a necessidade de melhorias em infraestrutura e na prestação de serviços estatais também permeia as Administrações 

de menor porte, dando origem a um ciclo de concessões e PPPs de âmbito municipal em setores estratégicos como saneamento, 

iluminação pública e mobilidade urbana, que dependem de investimentos urgentes.

Com o objetivo de debater essas novidades e de trazer informações atuais e relevantes para o público interessado em infraestrutura e em 

seu regime jurídico, a área de infraestrutura do VG&P desenvolveu este Caderno de Infraestrutra e Negócios Públicos. Num formato fácil 

e amistoso, esta ferramenta tem o propósito de oferecer uma permanente atualização sobre os novos mercados da contratação pública, 

com vistas compreender e analisar leis e normas, debater conceitos e soluções e indicar tendências.

Para tanto, na seção Notícias de Imprensa foram selecionados os principais fatos e eventos de destaque no mundo jurídico e de especial 

relevância no mercado público de infraestrutura. Na seção Opinião Jurídica, são analisados os aspectos jurídicos relevantes de temas 

selecionados pela área de infraestrutura do VG&P, a fim de abordá-lo de forma prática e concreta, com o objetivo de orientar os agentes 

deste mercado. Na seção Jurisprudência, há a seleção dos mais recentes julgados das Cortes de Contas, em especial do Tribunal de Contas 

da União. Por fim, na seção Legislação, o Caderno apresenta sempre uma atualização normativa importante para o setor de infraestrutura. 

Esperamos que a leitura seja útil e proveitosa! 

Departamento de Direito Administrativo do VG&P Advogados
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NOVOS INVESTIMENTOS DO PPI DEVEM GERAR 200 MIL EMPREGOS
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Notícias de Imprensa

Com os novos investimentos previstos após a ampliação do Programa 

de Parceria de Investimentos (PPI), 200 mil postos de trabalhos diretos 

e indiretos devem ser gerados no País. A previsão foi feita nesta terça-

feira (7) pelo presidente da República, Michel Temer, ao abrir reunião 

do Conselho do PPI no Palácio do Planalto. A previsão é de que R$ 45 

bilhões sejam aplicados nos projetos, que estão concentrados nas 

áreas de energia, transporte e saneamento. “Precisamos fazer logo 

isso [começar as obras], por que o que mais almejamos é o combate 

ao desemprego”, afirmou Temer, na abertura da reunião do conselho.

Esses projetos do PPI são leilões, concessões e outras operações que vão incentivar a iniciativa privada a criar e melho-

rar a infraestrutura no País e beneficiar brasileiros de todas as regiões. Nesse cenário, Temer acredita que o Brasil 

entra em uma nova fase de prosperidade, com a participação decisiva do setor privado.

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, afirmou que os primeiros projetos do PPI estão 

em execução e começam a se converter em benefícios para a população. Na reunião, ele apresentou um cronograma 

dos novos projetos. O calendário, junto às regras mais claras e definidas, vai dar mais previsibilidade ao País.

“As pessoas, sejam jurídicas ou físicas, precisam saber o que vai ocorrer e em que regras vão ocorrer, sobretudo ter as garanti-

as que essas regras vão ser respeitadas no futuro”, afirmou Moreira Franco.▲

PREVISIBILIDADE DE REGRAS

FONTE: PORTAL PALÁCIO DO PLANALTO 

http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/03/novos-investimentos-do-PPI-devem-gerar-200-mil-empregos) 
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BNDES APOIARÁ MUNICÍPIOS NA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS COM A INICIATIVA

 PRIVADA NAS ÁREAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) iniciou articulação com os municípios 

para firmar acordos de cooperação técnica com o 

objetivo de estruturar parcerias com a iniciativa priva-

da, tendo como foco prioritário projetos nas áreas de 

iluminação pública e de resíduos sólidos urbanos.

O modelo de acordo de cooperação técnica foi aprova-

do pela diretoria do Banco na quarta-feira, dia 8, e 

prevê a celebração de contrato com os municípios 

interessados para execução dos projetos. O Banco fará 

assessoria nas etapas de planejamento e contratação 

de consultores, realização de estudos para modela-

gem da parceria, road show, audiência pública, consul-

ta pública, atendimento a órgãos de controle até a 

realização dos leilões para contratação do parceiro 

privado.

A primeira fase de negociação foi iniciada para investi-

mentos na área de iluminação pública, que passou a 

ser uma das prioridades das novas Políticas Operacio-

nais do BNDES, pelos impactos positivos nos aspectos 

social, econômico e ambiental, com ganhos em segu-

rança pública, eficiência energética e redução de 

custos.

As formas de apoio do Banco para a área foram tema 

de dois encontros promovidos pelo Banco nos dias 7 e 

8 de fevereiro, que reuniram gestores públicos, presta-

doras de serviço e fornecedores de equipamentos. No 

primeiro dia, a Área de Desestatização apresentou a 

Proposta de Apoio na Estruturação de PPPs no Setor 

de Iluminação Pública aos representantes dos municí-

pios e, no segundo dia, foram apresentadas as opções 

de financiamento do Banco para projetos, incluindo as 

novas regras de credenciamento de luminárias LED 

(diodo emissor de luz) de alta potência. 

O banco definiu um primeiro ciclo de atuação no âmbito da agenda municipal focado nas capitais dos estados brasileiros;

                         PPPs permitirão uma sensível melhora na qualidade dos serviços prestados à população



O entendimento do Banco é que as PPPs permitirão 

uma sensível melhora na qualidade dos serviços pres-

tados à população e uma reformulação do parque 

instalado com investimentos sustentáveis, utilizando 

novas tecnologias de eficiência energética.

O Banco definiu um primeiro ciclo de atuação no 

âmbito da agenda municipal focado nas capitais dos 

estados brasileiros. No entanto, frente ao grande 

potencial de desenvolvimento de PPPs municipais em 

iluminação pública, o BNDES está estruturando formas 

de colaboração com as instituições de fomento de 

atuação regional e estadual para ampliar a abrangên-

cia do apoio ao setor.

A atuação do Banco na agenda municipal de desestati-

zação se baseia na percepção de que há uma grande 

demanda social pelo aprimoramento da qualidade dos 

serviços públicos, que pode ser viabilizado pela atração 

de recursos privados, na forma de parcerias com o 

poder público. No contexto de queda da arrecadação e 

aumento de despesas como fator de pressão sobre os 

orçamentos municipais, as PPPs se colocam como 

alternativa viável diante do esgotamento das fontes 

tradicionais de financiamento dos investimentos 

públicos.

Os acordos com os municípios abrem uma nova frente 

de atuação do Banco nos processos de desestatização 

para desenvolvimento de parcerias com o setor priva-

do, que já acontece na esfera do Governo Federal e os 

governos estaduais.

No âmbito federal, o BNDES atuou na desestatização 

da distribuidora de energia elétrica CELG-D e participa 

da estruturação em curso dos processos de desestati-

zação de outras seis distribuidoras da Eletrobrás e da 

Lotex, empresa de loterias da Caixa Econômica Fede-

ral. Na esfera estadual, o BNDES atua na estruturação 

do programa de desestatização do setor de sanea-

mento, visando reduzir o déficit na cobertura dos 

serviços de água e esgoto do País.▲
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FONTE: PORTAL DO BNDES

https://goo.gl/CuKmmy 



No dia em que o IBGE confirmou que a economia brasileira encolheu 3,6% em 2016, o governo Michel Temer anunciou 

que vai leiloar, ou renovar a concessão, de 55 projetos, entre rodovias, ferrovias, terminais portuários e linhas de trans-

missão de energia.

Entre os projetos está o leilão de um trecho da BR-101, entre as cidades de Paulo Lopes e São João do Sul, em Santa 

Catarina, e a relicitação do trecho da BR-116, entre Rio e São Paulo, administrado pela concessionária Nova Dutra. Essa 

relicitação, porém, só deve ocorrer em 2021. A previsão do governo é que mais de R$ 45 bilhões sejam investidos nes-

ses projetos. O objetivo é que isso ajude a reaquecer a economia.

Esse é o segundo anúncio de licitações dentro do chamado Projeto Crescer. Em setembro do ano passado, o governo 

já havia anunciado a concessão de 34 projetos, entre eles os aeroportos de Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre e 

Salvador, cujo leilão está marcado para o dia 16 de março. 

Na abertura da reunião do conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), o presidente Michel Temer afir-

mou que, com os investimentos previstos, será possível gerar 209 mil novos empregos, diretos e indiretos.

"O que almejamos é o combate ao desemprego e, quanto antes pudermos levar isso adiante, melhor", acrescentou.

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, afirmou, durante entrevista para detalhar o 

anúncio, que o governo decidiu não incluir nenhum novo aeroporto na lista de concessões até que fossem feitos estu-

dos sobre a sustentabilidade do sistema e da Infraero. 

GOVERNO ANUNCIA LEILÃO DA BR-101, EM SANTA CATARINA, E RELICITAÇÃO DA 

DUTRA, ENTRE RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO

Projetos estão entre os 55 incluídos em pacote de concessão ou renovação de contratos na área de infraestrutura. 

Previsão é de R$ 45 bilhões em investimentos.
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Nos últimos anos, a estatal perdeu alguns dos seus aeroportos mais rentáveis, que foram concedidos.

“Com o próximo leilão de aeroporto serão 10 aeroportos retirados do sistema Infraero. Os estudos mostraram que seria mais 

prudente parar neste momento e estudar a sustentabilidade do sistema”, disse Quintela.

Havia a expectativa de inclusão de novos aeroportos na lista de concessão, entre eles Congonhas, em São Paulo.

RODOVIAS

Nesta segunda rodada, o governo inclui o leilão de um trecho de 211 quilômetros da BR-101 em Santa Catarina, entre 

as cidades de Paulo Lopes e São João do Sul.

Para a BR-101, a previsão é que o leilão ocorra no primeiro semestre de 2018. O governo estima que serão investidos 

R$ 4 bilhões em obras na rodovia.

O governo anunciou ainda a contratação de projetos para a relicitação de 3 trechos de rodovias que já estão sob con-

cessão: BR-116, entre Rio e São Paulo (Nova Dutra); BR-116, no Rio de Janeiro (CRT); e BR-040, entre Rio e Minas Gerais 

(Concer).

A concessão desses três trechos, que totalizam 725 quilômetros, se encerram em 2021. De acordo com o Ministério do 

Transportes, esses contratos vão seguir até o fim. Portanto, os leilões para relicitar esses trechos só deve ocorrer em 

cerca de 4 anos. Já o início dos estudos para a relicitação é previsto para o primeiro semestre de 2018.

Proposta

  Concessão de trecho da BR

Relicitação de trecho da BR-116

 Relicitação de trecho da BR-116

Relicitação de trecho da BR-040 

Local

 entre Paulo Lopes e São João do Sul (SC)

 entre Rio e São Paulo (Nova Dutra)

no Rio de Janeiro (CRT)

entre Rio e Minas Gerais (Concer)
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O ministro dos Transportes afirmou que o governo fará agora estudos sobre a modelagem desses leilões e que não 

deve haver nenhum impeditivo para que as atuais concessionárias participem.

O secretário especial do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), Adalberto Vasconcelos, disse que o foco dos 

novos contratos será a prestação de serviço ao usuário, mas que poderá prever redução das tarifas de pedágios se os 

estudos mostrarem que isso é viável.

“Se os estudos mostrarem que a boa prestação do serviço ao usuário ainda agrega uma redução de pedágio, ela será 

muito bem aceita”, disse.

O secretário destacou ainda que os investimentos nos contratos devem estar vinculados à demanda, para evitar pro-

blemas como os de atuais concessões que têm exigências de duplicação das pistas independentemente da movimen-

tação nas rodovias.

FERROVIAS

No setor ferroviário, o governo anunciou a renovação antecipada dos contratos das concessionárias ALLMP, MRS, FCA, 

EFVM e EFC. Essas concessões foram feitas no final dos anos 1990, durante o governo do ex-presidente Fernando Henri-

que Cardoso, com duração de 30 anos.

As concessionárias têm o monopólio das linhas que administram, ou seja, só elas mesmas podem transportar merca-

dorias pelos trilhos, sem concorrência. O governo Temer já anunciou que vai manter esse modelo.

A previsão do governo é que os aditivos contratuais para a renovação sejam assinados entre o segundo semestre de 

2017 e o primeiro semestre de 2018. Em contrapartida, espera que as concessionárias invistam R$ 25 bilhões, num 

período de cinco anos, nos trechos que administram.

As cinco malhas ferroviárias totalizam 12.675 quilômetros e movimentam cerca de 457 milhões de toneladas. Elas 

respondem, juntas, mais de 90% do fluxo total de cargas por ferrovias no Brasil.
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Proposta

Renovação de contrato de concessão da ALL

Renovação de contrato de concessão da MRS

Renovação de contrato de concessão da FCA

Renovação de contrato de concessão da EFC

Malha

São Paulo

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo

Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro

Pará e Maranhão

Renovação de contrato de concessão da EFVM Minas Gerais e Espírito Santo

PORTOS

Foi anunciado nesta quinta também o leilão de arrendamento de quatro terminais (áreas para movimentação de carga)  

portuários, sendo um no Amapá, um no Maranhão e dois no Paraná. A previsão é que os leilões ocorram no primeiro 

semestre de 2018.

O governo anunciou ainda a renovação de contratos de arrendamento de outros sete terminais portuários. A previsão é 

que os aditivos sejam assinados no segundo semestre deste ano. 

Proposta Valor Investimento

Adensamento do terminal portuário de Decal, em Suape R$ 282,9 milhões

Prorrogação, por 25 anos, do contrato do terminal XXXIX de Santos 

– Caramuru. Contrato termina em 16 de outubro de 2025
R$ 252 milhões

Prorrogação do contrato do terminal Químico de Aratu S.A, no 

Porto de Itaqui (MA) 
R$ 145,7 milhões

Prorrogação, por 25 anos, do contrato do terminal Portuário de 

Santa Catarina, em São Francisco do Sul
R$ 138 milhões

Leilão para implantação de novo terminal portuário para 

movimentação de celulose no Porto de Itaqui **
R$ 221 milhões
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** Propostas com leilão previsto para o 1º trimestre de 2018.

Leilão para implantação do terminal portuário para movimentação 

de veículos no Porto de Paranaguá (PR) **
R$ 72 milhões

Leilão para implantação do terminal portuário para movimentação 

de celulose no Porto de Paranaguá (PR) **
R$ 102 milhões

Prorrogração, por 10 anos, do contrato do terminal de contêineres 

de Vila do Conde S.A. – Convicon
R$ 68,4 milhões

Relicitação do contrato do terminal portuário para movimentação 

de cavaco de madeira no Porto de Santana (AP)  **
R$ 61 milhões

Prorrogação, por 10 anos, do contrato do terminal Nitshore 

Serviços Portuários S.A., no Porto de Niterói
R$ 40 milhões

 Prorrogação, por 10 anos, do contrato do terminal Nitport 

Serviços Portuários, no Porto de Niterói
R$ 23 milhões

O plano prevê ainda o leilão de 35 novos lotes de linhas de transmissão de energia elétrica, num total de 7.358 quilô-

metros de rede. A previsão do governo é que R$ 12,8 bilhões seja, investidos. As linhas vão passar pelos estados de 

Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. O governo incluiu no anúncio desta terça a 

concessão de 14 empresas estatais de saneamento (distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto), nos seguin-

tes estados: AC, AP, SC, AL, CE, MA, PB, PE, RN, SE, BA, PI, TO, AM.

A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia Marques, previu melho-

ra no ambiente macroeconômico e na confiança dos investidores, o que deve beneficiar os leilões. Quando divulgou 

os primeiros projetos do PPI, o governo anunciou que apostará na emissão de debêntures como instrumento de cap-

tação de recursos, estimulando também o mercado secundário desses papéis.▲

ENERGIA E SANEAMENTO

FINANCIAMENTO

FONTE: G1

http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-anuncia-leilao-ou-renovacao-de-contrato-de-55-projetos-de-infraestrutura.ghtml
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Opinião Jurídica

O SISTEMA DE CONTRATAÇÃO NA LEI DE EMPRESAS ESTATAIS (LEI Nº 13.303/2016)

A Lei de Empresas Estatais (Lei nº 13.303/2016), edita-

da em 30 de junho de 2016, disciplinou o estatuto jurí-

dico da sociedade de economia e da empresa pública 

no âmbito da União, Estados, Municípios e o Distrito 

Federal. 

A Lei regulamentou importantes pontos que necessi-

tavam de disciplina específica, por meio de Lei ordiná-

ria, segundo a Constituição Federal. O art. 173 da Cons-

tituição Federal determina que o estatuto jurídico da 

empresa estatal deve disciplinar: i) a função social e as 

formas de fiscalização do Estado e da sociedade; ii) a 

sujeição ao regime jurídico próprio quanto às obriga-

ções civis, trabalhistas e tributárias; iii) licitação e con-

tratação de obras, compras e alienações; iv) a constitui-

ção e o funcionamento dos conselhos de administra-

ção e fiscal; v) os mandatos e a respectiva avaliação do 

desempenho e responsabilidade dos administradores.

A partir de uma análise mais apurada, percebe-se que 

a Lei nº 13.303/16 regulamenta a relação das empre-

sas estatais com a sociedade, dando especial relevo à 

importância da existência de técnicas de compliance e 

integridade empresarial nas sociedades estatais.

Muito embora a Lei nº 13.303/2016 refira-se às socie-

dades de economia mista, às empresas públicas e às 

participações minoritária de sociedades estatais em 

empresas (conhecidas também como empresas públi-

co-privadas ou semiestatais). A disciplina imposta pela 

Lei de Empresas Estatais constitui um importante refe-

rencial para os administradores públicos, advogados, 

os dirigentes das empresas estatais, membros do 

Ministério Públicos e dos Tribunais de Contas e os 

próprios integrantes do Poder Judiciário, pois diversos 

pontos regulamentados pela Lei nº 13.303/2016 foram 

objeto de diversos embates no Poder Judiciário e nos 

Tribunais de Contas.
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Por Clóvis Alberto Bertolini de Pinho, sócio da área de infraestrutura do VG&P



No presente texto, somente os aspectos relacionados 

ao sistema de contratação das empresas estatais 

serão analisados. O tema do regime de licitação e con-

tratação das sociedades estatais sempre gerou muitos 

debates a respeito da sua constitucionalidade, nomea-

damente a possibilidade da existência de um regime 

de contratação que fosse diferenciado daquele previs-

to na Lei nº 8.666/1993. Por exemplo, o regulamento 

do procedimento licitatório simplificado da Petrobras 

sempre foi objeto de questionamentos. O Tribunal de 

Contas da União (TCU) chegou a declarar a sua incons-

titucionalidade, mas a decisão encontra-se suspensa 

por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Todavia, a Lei nº 13.303/2016 parece estabelecer uma 

orientação no sentido de que as empresas estatais 

necessitam de um regime diferenciado de contrações 

e licitações, que se distanciaria do regime tradicional 

imposto pela Lei nº 8.666/1993. 

O REGIME DE CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS ESTATAIS NA LEI Nº 13.303/2016

O regime de contratação e licitações da Lei nº 13.303/2016 incorpora diversos elementos interessantes para as contra-

tações e licitações destinadas às empresas estatais. Como já mencionado, a principal mudança parece ser a orienta-

ção no sentido da existência de um regime peculiar de contratação, que não se comunica com as disposições da Lei 

Geral de Licitações – LGL (Lei nº 8.666/1993), restritas à Administração Pública Direta, Fundacional e Autárquica.

Os dispositivos do regime de contratação e licitação da Lei nº 13.303/2016 congregam soluções que se devem ao regi-

me concorrencial adotados por algumas empresas estatais. Não seria razoável que sociedades de economia mista 

como a Petrobras, o Banco do Brasil, entre outras, que possuem papel relevante na economia brasileira.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Em relação às hipóteses de dispensa de licitação, ou seja, aqueles casos em que a licitação é dispensada por existência 

de uma autorização legal, poucas inovações foram trazidas em relação às previsões de dispensa de licitação da Lei nº 

8.666/1993.

Para isto, o art. 29, incs. I e II, da Lei nº 13.303, estabelece que é dispensada a realização de licitação para obras de enge-

nharia de valor até R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para outros serviços, desde que
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não haja o parcelamento do objeto licitado, de maneira similar ao que ocorria com as hipóteses de dispensa de licita-

ção do art. 24, I e II, da LGL. 

Quanto às demais hipóteses de realização de dispensa não foram verificadas muitas mudanças em relação às autori-

zações legais de realização de dispensa de licitação previstas no art. 24 da LGL. 

A partir da tabela abaixo, demonstra-se que as hipóteses de dispensa de licitação da Lei nº 13.303/2016 possuem pre-

visão análoga ou comparável às autorizações legais de dispensa de licitação da LGL:

Hipótese de Dispensa Lei nº 13.303/2016

Quando não acudirem interessados à licitação anterior Art. 29, III

Lei geral de licitação 
(Lei nº 8.666/1993)

Art. 24, V

Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente 

superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os 

fixados pelos órgãos oficiais competentes

Art. 29, IV Art. 24, VII

Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas 

finalidades precípuas, quando as necessidades de instalação e localização 

condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível 

com o valor de mercado

Art. 29, V Art. 24, X

Na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, 

em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de 

classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições do 

contrato encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço, 

devidamente corrigido

Art. 29, VI Art. 24, XI

Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 

institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, 

desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional 

e não tenha fins lucrativos

Art. 29, VII Art. 24, XIII
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Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira 

necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia 

técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal 

condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia

Art. 29, VIII Art. 24, XVII

Na contratação de associação de pessoas com deficiência física, sem fins 

lucrativos e de comprovada idoneidade, para a prestação de serviços ou 

fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja 

compatível com o praticado no mercado

Art. 29, IX Art. 24, XX

Na contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para 

fornecimento ou suprimento de energia elétrica ou gás natural e de outras 

prestadoras de serviço público, segundo as normas da legislação específica, 

desde que o objeto do contrato tenha pertinência com o serviço público

Art. 29, X Art. 24, XXII

Nas contratações entre empresas públicas ou sociedades de economia 

mista e suas respectivas subsidiárias, para aquisição ou alienação de bens e 

prestação ou obtenção de serviços, desde que os preços sejam compatíveis 

com os praticados no mercado e que o objeto do contrato tenha relação 

com a atividade da contratada prevista em seu estatuto social

Art. 29, XI Art. 24, XXIII

Na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos 

urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de 

lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por 

pessoas físicas de baixa renda que tenham como ocupação econômica a 

coleta de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com 

as normas técnicas, ambientais e de saúde pública

Art. 29, XII Art. 24, XXVII

Em situações de emergência, quando caracterizada urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 

públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços 

que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos e ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada 

a prorrogação dos respectivos contratos, observado o disposto no § 2º

Art. 29, XV Art. 24, IV

Na transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública, 

inclusive quando efetivada mediante permuta
Art. 29, XVI Art. 17, II, b

Para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, 

que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa 

nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pelo 

dirigente máximo da empresa pública ou da sociedade de economia mista

Art. 29, XIII Art. 24, XXVIII

16   |   CADERNO DE INFRAESTRUTURA E NEGÓCIOS PÚBLICOS



Na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após 

avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica 

relativamente à escolha de outra forma de alienação

Art. 29, XVII Art. 17, II, a

Na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens 

que produzam ou comercializem
Art. 24, XVIII

Sem previsão 

análoga

Em relação ao art. 29, § 1º, da Lei nº 13.303/2016, ficou estabelecido que na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a 

contratação, a empresa pública e a sociedade de economia mista poderão convocar os licitantes remanescentes, em 

valores inferiores ao orçamento estimado da contratação. A Lei de Pregão possui previsão similar à hipótese do art. 29, 

§ 1º, da Lei de Estatais, como a do art. 4º, XVI, da Lei nº 10.520/2001, que permite que se a oferta não for aceitável ou se 

o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos 

licitantes, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

Com relação especificamente às hipóteses de dispensa de licitação previstas na Lei nº 13.303/2016, percebe-se que 

pouco mudou em relação às situações de dispensa de licitação previstas na LGL ou mesmo na Lei de Pregão (Lei nº 

10.520/2001).

CONTRATAÇÃO DIRETA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Em relação ao regime de inexigibilidade de licitação, a 

saber, as hipóteses em que não é possível a realização 

da licitação pela existência de uma peculiaridade do 

produto a ser adquirido ou pela exclusividade do for-

necedor, a Lei nº 13.303/2016 trouxe consideráveis 

aperfeiçoamentos em relação ao regime de inexigibili-

dade da LGL.

O art. 30, inc. I, da Lei nº 13.303, estabelece que a con-

tratação direta deve ocorrer quando a aquisição de 

materiais, equipamentos ou gêneros só possa ser 

fornecido por um produtor, empresa ou representan-

te exclusivo.

 Em relação ao art. 30, II, da Lei nº 13.303, a contratação 

direta poderá ocorrer para a contratação de serviços 

técnicos especializados, com empresas que possuam 

notória especialização na realização de prestação de 

serviços técnicos. A Lei de Estatais estabelece um rol 

exemplificativo de situação em que a inexigibilidade 

poderá ocorrer. A previsão parece ser meramente 

exemplificativa, havendo possibilidade de expansão 

deste rol quando preenchidos os requisitos da inexigi-

bilidade. 

A primeira delas refere-se à contratação de estudos 

técnicos, planejamentos, projetos técnicos ou executi-
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vos (art. 30, inc. I, alínea “a”). A segunda previsão é a 

hipótese para a contratação de pareceres, perícias e 

avaliações em geral (art. 30, inc. I, alínea “b”). A terceira 

hipótese refere-se à contratação de assessorias ou 

consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tribu-

tárias (art. 30, inc. I, alínea “c”). Esta última hipótese é de 

extrema importância às sociedades de economia 

mista que atuam em um regime forte de competição, 

ou mesmo que possuam ações listadas no Novo Mer-

cado da BM&F Bovespa. 

A quarta hipótese refere-se à fiscalização, supervisão 

ou gerenciamento de obras ou serviços (art. 30, inc. I, 

alínea “d”). A quinta hipótese exemplificativa de inexigi-

bilidade refere-se à possibilidade de contratação de 

sociedades de advogados para o patrocínio ou defesa 

de causas judiciais ou administrativas (art. 30, inc. I, 

alínea “d”). Muito embora as sociedades estatais pos-

suam, geralmente, quadro de advogados próprios, em 

sua grande maioria muito qualificados para a defesa 

dos interesses da estatal, a complexidade dos negóci-

os empreendidos pelas sociedades estatais demanda 

a contratação de profissionais com notória especializa-

ção e reconhecida qualificação jurídico-técnica. 

A sexta hipótese refere-se à possibilidade de contrata-

ção direta para o treinamento e o aperfeiçoamento de 

pessoal (art. 30, inc. I, alínea “e”). Quanto ao sexto e 

último exemplo de possibilidade de contratação direta 

é o que estabelece a possibilidade de contratação dire-

ta para a restauração de obras de arte e bens de valor 

histórico. 

O que precisa ser destacado em relação ao regime de 

contratação direta da Lei nº 13.303 refere-se à exigên-

cia de notória especialização que seja capaz de ensejar 

a contratação direta. A notória especialização para 

ensejar a contratação direta nas empresas estatais 

comprova-se pelos estudos, experiência, publicações, 

organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros 

requisitos relacionados com suas atividades do profis-

sional contratado. Diferentemente da LGL, que estabe-

lece critérios amplos para a definição da notória espe-

cialização, a Lei nº 13.303/2016 dá mais concretude ao 

conceito de notória especialização. 

Por sua vez, o art. 31, §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.303/2016, 

expressamente exige que as empresas estatais ado-

tem procedimentos específicos de verificação de 

eventuais sobrepreços no âmbito de suas contrata-

ções.

Observa-se que o art. 31, § 1º, da Lei nº 13.303/2016, 

determina que as empresas estatais devem verificar se 

os preços oferecidos pelos licitantes são superiores 

aos preços de referência ao do mercado, sobretudo no 

que se refere a contratos de engenharia e obras. 

O art. 31, § 2º, da Lei nº 13.303/2016, estabelece que as 

empresas estatais possuam orçamentos de referên-

cia do custo global de obras e serviços de engenharia, 

que poderão ser obtidos a partir do Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

(SINAPI), disponível aos órgãos da Administração 

Pública Federal. 
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Ao que se observa, a Lei nº 13.303/2016 indica como 

parâmetro de referência os próprios índices do SINAPI, 

que vem é regulamentado na Administração Pública 

Federal pelo Decreto Presidencial nº 7.983/2013, que é 

operacionalizado em conjunto pela CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL e pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA.  

Por sua vez, quanto à necessidade de divulgação dos 

valores estimados dos contratos a ser celebrados pelas 

empresas públicas, o art. 34, da Lei nº 13.303/2016, res-

salva expressamente “[o] detalhamento dos quantitati-

vos e das demais informações necessárias para a elabo-

ração das propostas” do sigilo da oferta. Ou seja, muito 

embora o valor estimado do contrato a ser celebrado 

pela empresa estatal seja sigiloso, os itens que com-

põem as propostas, como as planilhas, são ressalvados 

do sigilo imposto pelo art. 34, caput, da Lei nº 

13.303/2016.

O Tribunal de Contas da União, em recente entendi-

mento sobre o sigilo da contratação da empresa estatal, 

já estabeleceu: 

“Nas licitações realizadas pelas empresas estatais, ainda que o 

valor estimado da contratação seja sigiloso, qualquer modifica-

ção no orçamento estimativo que envolva o detalhamento dos 

quantitativos e as demais informações necessárias para a elabo-

ração das propostas deve ser objeto de divulgação nos mesmos 

termos e prazos dos atos e procedimentos originais, ensejando a 

reabertura do prazo para apresentação das propostas, nos 

termos do art. 39, parágrafo único, da Lei 13.303/2016”.

(TCU, Acórdão 3059/2016 Plenário, Representação, Relator Min. Benjamin Zymler)

Observa-se que nas hipóteses em que o orçamento é 

sigiloso, não haverá a divulgação dos custos unitários 

nem do valor global máximo da licitação, mas tão 

somente dos quantitativos estimados. Há, portanto, 

uma disposição diversa daquela adotada pela Lei nº 

8.666/93, que exige a divulgação também dos preços 

unitários e global. Por outro lado, aproxima-se a disposi-

ção do critério previsto do Regime Diferenciado de Con-

tratações Públicas (RDC), instituído pela Lei nº 

12.462/2011.

O objetivo é que os licitantes cotem suas propostas a 

partir da sua realidade – a qual certamente converge 

com a prática de mercado, sem estar atrelado aos pre-

ços estimados pela Administração Licitante. A intenção 

do legislador, ao que tudo indica, é permitir que sejam 

contratados preços efetivamente formados e orçados a 

partir dos quantitativos necessários para a execução da 

obra ou serviço, e não seja construída uma planilha que 

tenha como única referência o preço cotado no edital.

Em relação ao art. 32, IV, da Lei nº 13.303, ficou estabele-

cido que as empresas estatais devem adotar, preferen-

cialmente, o regime de pregão eletrônico. Em recente 

decisão, o Tribunal de Contas da União já entendeu que
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as Empresas Estatais devem observar a preferência da 

modalidade de licitação de pregão, na forma eletrôni-

ca, para a aquisição de bens e serviços, conforme o art. 

32, IV, da Lei nº 13.303/2016.

"verificou-se na Concorrência Emgea 01/2016 a escolha indevi-

da da modalidade concorrência, do tipo técnica e preço, uma 

vez que não restou demonstrada a impossibilidade da especifi-

cação de critérios técnico-operacionais que viessem a estabele-

cer a capacidade mínima razoável de atendimento condizente 

com os padrões de qualidade, rendimento e produtividade dos 

serviços que se desejava contratar, sendo a jurisprudência do 

TCU remansosa quanto à obrigatoriedade de utilização da 

modalidade pregão, de preferência na forma eletrônica, para a 

contratação de bens e serviços comuns, bem como diante do 

disposto no art. 32, inciso IV, da Lei 13.303/2016"

(TCU - Acórdão nº 2.853/2016 - Processo TC nº 020.036/2016-

7 - Relator: Ministro Raimundo Carreiro - Ata nº 46/2016 - 

Data da sessão: 09/11/2016).

Em relação ao procedimento licitatório da Lei nº 

13.303/2016, a licitação é formada pelas seguintes 

fases: i) preparação; ii) divulgação; iii) apresentação de 

lances ou propostas; iv) julgamento; v) verificação de 

efetividade dos lances; vi) negociação; vii) habilitação; 

viii) interposição de recursos; ix) adjudicação do objeto; 

x) homologação do resultado do procedimento. 

Em linhas gerais, o procedimento licitatório previsto na 

Lei nº 13.303/2016 aproxima-se em muito ao regime 

imposto pelo Regime Diferenciado de Contratação, 

que prevê quase a mesma sequência de fases da Lei 

de Empresas Estatais (art. 51, da Lei nº 13.303/2016). O 

que merece ser destacado é o fato de que a empresa 

estatal poderá negociar com o contratado as melhores 

condições para o contrato, antes mesmo da adjudica-

ção do objeto.

O Regime Diferenciado de Contratação (RDC) já previa 

a possibilidade de negociação com os licitantes, entre-

tanto, depois de definido o resultado do julgamento 

(art. 26, da Lei nº 12.462/2011). Já no regime de licita-

ções da empresa estatal, a negociação já poderá ocor-

rer depois de confirmada a efetividade do lance ou da 

proposta que obteve primeiro lugar na etapa de julga-

mento. 

Ademais, como no RDC, o procedimento licitatório da 

Lei nº 13.303/2016 admite a possibilidade de ocorrên-

cia da inversão de fases, que permite conferir mais 

dinamicidade aos procedimentos licitatórios, tendên-

cia que já sendo verificada em diversos atos legislati-

vos (Lei de Concessões de Serviços Públicos e na Lei de 

Parceria Público-Privadas).

Em relação aos contratos celebrados pelas empresas 

estatais, o art. 68 da Lei nº 13.303/2016, estabelece 

que os contratos se regulam pelas suas cláusulas e 

pelos preceitos de direito privado. Aqui, percebe-se 

que a Lei nº 13.303/2016 confere efetividade aos ins-

trumentos contratuais celebrados pelas empresas 

estatais. Ao estabelecer que os contratos são regidos 

pelos preceitos de direito privado reconhece-se a ina-

plicabilidade da concepção estrita de contratos admi-

nistrativos aos negócios jurídicos celebrados pelas 

empresas estatais.
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Quanto à regulamentação da Lei nº 13.303/2016, pro-

movida pelo Presidente da República, o Decreto Presi-

dencial nº 8.945/2016 em nada acresce à aplicação do 

regime ao regime de licitação e contratação das empre-

sas estatais, ao colocar que o “regime de licitação e con-

tratação da Lei nº 13.303, de 2016, é autoaplicável”.

Analisado, ainda que em linhas gerais, o regime de 

contratação e licitação imposto pela Lei nº 13.303/2016, 

entende-se que a Lei de Empresas Estatais buscou 

conferir certa dinamicidade às licitações e contratos 

celebrados por estas empresas. Como mencionado, 

pelo fato de que muitas dessas empresas exercerem 

suas atividades em regime de concorrência, nomeada-

mente as sociedades de economia mista, o procedi-

mento de licitação e contratação da Lei nº 13.303/2016 

tenta reunir diversos elementos da Lei Geral de Licita-

ções, a Lei de Pregão e o Regime Diferenciado de Con-

tratação. A Lei de Empresas Estatais reconheceu que as 

sociedades estatais não devem se submeter aos mes-

mos critérios de contratação previstos na Lei Geral de 

Licitações. 

Conforme foi observado, o regime de contratação e 

licitação da Lei de Empresas Estatais incorpora muitas 

soluções previstas na Lei de Pregão, no Regime Diferen-

ciado de Contrações (RDC) e em diversas leis estaduais 

que permitem este tipo de solução. A adoção da possi-

bilidade de negociação e a técnica da inversão de fases 

são exemplos desta influencia, que busca conferir 

maior dinamicidade às contratações e licitações das 

empresas estatais. 

Por fim, a edição da Lei das Empresas Estatais busca 

conferir maior segurança jurídica às contratações pro-

movidas pelas sociedades de economia mista e empre-

sas públicas. A existência de um regime apartado do 

regime geral de contratação e licitação aplicável à Admi-

nistração Pública é a justa demonstração de que as 

contratações das empresas estatais merecem um tra-

tamento específico. Acredita-se que a Lei nº 13.303 

confere maior segurança jurídica aos contratos celebra-

dos pelas sociedades estatais, na exata medida que os 

instrumentos contratuais são regidos por regime jurídi-

co próprio às empresas estatais, que estão muito mais 

ligadas a uma lógica empresarial e concorrencial. ▲
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Tribunal de Contas da União

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP). 

SUBCONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS.

A constituição de sociedade em conta de participação pe-

la empresa contratada, desde que respeitados os aspec-

tos jurídicos inerentes à sua natureza, não caracteriza 

subcontratação, não implicando violação às restrições 

previstas nos arts. 72 e 78, inciso VI, da Lei 8.666/1993, po-

is tais sociedades são espécies de sociedade não perso-

nificadas de caráter estritamente financeiro, já que as úni-

cas obrigações existentes entre os seus sócios são parti-

cipar dos resultados e contribuir com as despesas sociais 

relativas ao objeto, nos termos do contrato social. O Tri-

bunal apreciou Pedidos de Reexame interpostos em face 

do Acórdão 2.330/2014 Plenário, que, julgando processo 

de Relatório de Auditoria acerca das obras de restaura-

ção e manutenção de trechos rodoviários da BR-116, apli-

cará multa aos responsáveis pelo descumprimento de 

cláusulas contratuais relacionadas a subempreitada, den-

tre outras falhas. Analisando o ponto, divergiu o relator 

da unidade técnica – que propusera manter inalterada a 

deliberação recorrida – por entender que os elementos 

acostados nos autos não permitiam concluir que houve-

ra a realização de serviços por pessoa jurídica estranha à 

empresa contratada. Destacou que a empresa contrata-

da, quando instada a se manifestar, informou que hou-

vera constituído uma sociedade em conta de participa-

ção (SCP) para a consecução do ajuste, em que figurava 

na condição de sócia ostensiva, enquanto a construtora 

apontada como supostamente subcontratada ficara qua-

lificada como sócia participante. Pontuou o relator que, 

de acordo com o art. 991 do Código Civil, “na sociedade 

em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto 

social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu no-

me individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, 

participando os demais dos resultados correspondentes”. 

Jurisprudência
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Dessa forma, prosseguiu, considerando que, “na socieda-

de em conta de participação, o sócio ostensivo é o único que 

exerce o objeto social, in casu, os serviços contratados peran-

te o Dnit; considerando que demais sócios ficam unicamente 

obrigados para com o sócio ostensivo por todos os resulta-

dos e obrigações sociais relativas ao referido objeto; conside-

rando que tal circunstância, a constituição da SCP, não foi 

contestada na decisão recorrida e pode ser deduzidados do-

cumentos acostados aos autos (DARF); e considerando que 

as evidências juntadas pela equipe de fiscalização indicam a 

cessão de equipamentos ao sócio ostensivo (usina de asfalto 

e instalação de canteiro) e a assunção de despesas perante 

fornecedores e prestadores de serviços relacionados à execu-

ção do contrato (emissão de certificados de ensaios labora-

toriais e pasta de despesas encontrada no canteiro de 

obras)” não seria possível depreender, pelos elementos 

acostados no processo, que houvera execução de servi-

ços do contrato pela empresa apontada como suposta-

mente subcontratada. Nessa linha, acrescentou que as 

sociedades em conta de participação “são espécies de soci-

edade não personificadas de caráter estritamente financei-

ro, já que a única obrigação existente entre os seus sócios é 

participar dos resultados e contribuir com as despesas socia-

is relativas ao objeto, nos termos do contrato social”. Assim, 

concluiu o relator que a constituição da referida socieda-

de, desde que respeitados os aspectos jurídicos ineren-

tes à sua natureza, não implica violação aos arts. 72 e 78, 

inciso VI, da Lei 8.666/1993, restando elidida a ocorrência 

relacionada ao descumprimento de cláusulas contratua-

is atinentes a subempreitada. Com base nesse funda-

mento, o Tribunal deu provimento parcial ao recurso de 

um dos responsáveis para reduzir a multa que lhe fora 

aplicada. 

(TCU. Acórdão 1808/2016 Plenário, Pedido de Reexame, Relator Minis-

tro Benjamin Zymler. Informativo de Licitações e Contratos nº 295). ▲

GESTÃO ADMINISTRATIVA. INTERESSE PÚBLICO. SER-

VIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMPRESA ESTATAL. GESTOR. 

DEFESA DE RESPONSÁVEL.

É regular o custeio pelas empresas estatais de despesas 

relacionadas à defesa de seus dirigentes, desde que não 

envolva atos manifestamente ilegais, contrários aos inte-

resses da entidade, praticados com dolo ou culpa, ca-

bendo à estatal escolher a opção que se revele mais van-

tajosa ao interesse público: utilizar advogados de seu 

quadro, contratar escritório de advocacia ou fazer segu-

ro de responsabilidade civil. 

(TCU, Acórdão 176/2017 Plenário, Representação, Relator Ministro José 

Múcio Monteiro). ▲

VG&P ADVOGADOS   |   23       



Legislação

DECRETO Nº 8.945, DE DEZEMBRO DE 2016

Regulamenta, no âmbito da União, a Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da 

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 752, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016

Dispõe sobre diretrizes gerais para a prorrogação e a relicitação dos contratos de 

parceria que especifica e dá outras providências.▲

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR O DECRETO

CLIQUE AQUI PARA

 ACESSAR A MEDIDA PROVISÓRIA
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