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Índice Geral de Governança
(iGG):

58% das organizações estão em
estágio inicial

39% em estágio intermediário

Apenas 3% em estágio
aprimorado

Apenas 14 organizações
públicas possuem bons
resultados em todas as 
dimensões de avaliação

Acórdão 588/2018 - Plenário



Como aplicar a Lei, sem a regulamentar?



Há obrigatoriedade de parecer jurídico? É 
possível responsabilizar tal profissional?

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=553811536


Quais são as regras básicas quanto ao 
orçamento em licitações por estatais?



13.303/2016 – O Sigilo do Orçamento

Art. 34. O valor estimado do contrato
a ser celebrado pela empresa pública
ou pela sociedade de economia mista
será sigiloso, facultando-se à
contratante, (...), conferir publicidade
ao valor estimado do objeto da
licitação, sem prejuízo da divulgação
do detalhamento dos quantitativos e
das demais informações necessárias
para a elaboração das propostas.



VOTO

10.(...), não identifico, na redação da Lei
13.303/2016, proibição absoluta à
revelação do orçamento de referência,
mesmo porque o art. 34 daquele diploma
faculta à contratante conferir publicidade ao
valor estimado mediante justificação – in
casu, a adoção do preço de referência
como critério de aceitabilidade da
proposta não apenas justifica, mas
obriga, referida divulgação

Acórdão 1502/2018 Plenário



Novo Decreto do Pregão 

Art. 15. O valor estimado ou o valor
máximo aceitável para a contratação,
se não constar expressamente do
edital, possuirá caráter sigiloso e será
disponibilizado exclusiva e
permanentemente aos órgãos de
controle externo e interno.



13.303/2016 - O Pregão 

Art. 32. Nas licitações e contratos de
que trata esta Lei serão observadas
as seguintes diretrizes:

(...)

IV - adoção preferencial da
modalidade de licitação denominada
pregão, instituída pela Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002 , para a
aquisição de bens e serviços comuns
(...)



Afinal, qual é o pregão aplicável para as 
estatais?



Seria possível a adesão 
de uma estatal a uma 

ata promovida por 
órgãos da 

Administração Direta?



Lei 13.303/2016

Art. 66. O Sistema de Registro de
Preços especificamente destinado às
licitações de que trata esta Lei reger-se-
á pelo disposto em decreto do Poder
Executivo (...):

§ 1º Poderá aderir ao sistema referido
no caput qualquer órgão ou entidade
responsável pela execução das
atividades contempladas no art. 1º
desta Lei.



É possível um “rigor 
maior” nos requisitos 

de habilitação 
estabelecidos pelas 

estatais?



Normas

CF;

Lei 13.303/2016

Súmula 331/TST

Decreto 8.945/2018.



Entendimento

Requisitos técnicos mais rigorosos
devem ser suficientemente justificados

Acórdão 1239/2019 Plenário



Pagamento 
antecipado em 

contratações por 
estatais. É possível?



Lei 13.303/2017

Art. 69. São cláusulas
necessárias nos contratos
disciplinados por esta Lei:

(...)

III - o preço e as condições de
pagamento, (...)



Lei 13.303/2017

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



Lei 13.303/2017

V - quando necessária a
modificação da forma de
pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipação do
pagamento, (...), sem a
correspondente contraprestação
de fornecimento de bens ou
execução de obra ou serviço;



Entendimento

(...) critérios de medição e pagamento
de itens de fornecimento que ocorram
previamente à entrega efetiva dos
bens são considerados adiantamento e
devem ser precedidos de garantia
específica

Acórdão 2031/2019 Plenário



Quais os limites para 
alterações dos contratos 

pelas estatais? Ainda é 
possível alterações 

unilaterais?



Lei 13.303/2016

Art. 72. Os contratos
regidos por esta Lei
somente poderão ser
alterados por acordo
entre as partes,
vedando-se ajuste
que resulte em
violação da obrigação
de licitar. [...]



Nas alterações, deve-se observar:

1º Limite: integridade e identidade 
do objeto

2º Limite: mercado concorrencial 
original

3º Limite: percentuais estabelecidos 
em lei para acréscimos e supressões

4º Limite: qualificações técnica e 
econômico-financeira do contratado



Nas alterações, deve-se observar:

5º Limite: não pode haver 
compensação entre acréscimos e 

supressões;

6º Limite: deve ser mantida a 
diferença, em percentual, entre o valor 
global do contrato e o valor orçado pela 

empresa, salvo se o fiscal técnico do 
contrato apontar justificativa técnica ou 
econômica, que deve ser ratificada pelo 

gestor da unidade técnica



Nas alterações, deve-se observar:

7º Limite: alterações qualitativas 
podem ultrapassar os limites, devendo 

ser observadas as disposições do art. 92 
do Regulamento.
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