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As Oportunidades de Negócio



CF/1988

Art. 173 (...)

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto
jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de
suas subsidiárias que explorem
atividade econômica de produção ou
comercialização de bens ou de
prestação de serviços, dispondo sobre:

III - licitação e contratação de obras,
serviços, compras e alienações,
observados os princípios da
administração pública;



Lei 13.303/2017

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

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



Lei 13.303/2017

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

(...) 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.



VOTO

71. (...), em conformidade com o disposto no
art. 28, § 3º, II, da Lei das Estatais (...), são
três os requisitos essenciais para o
estabelecimento de parcerias como a que
ora se examina:

a) características particulares da
parceira;

b) oportunidade de negócio definida e
específica; e

c) inviabilidade do procedimento
competitivo.



117. Da leitura desse dispositivo legal,
constato que a contratação direta da
empresa parceira depende:

a) da configuração de uma
oportunidade de negócio, o qual
pode ser estabelecido por meio dos
mais variados modelos
associativos, societários ou
contratuais, (...);



VOTO

b) da demonstração da vantagem
comercial que se espera advirá
para a empresa estatal; e



c) da comprovação pelo administrador
público de que o parceiro escolhido
apresenta condições peculiares que
demonstram sua superioridade em
relação às demais empresas que
atuam naquele mercado; e

d) da demonstração da
inviabilidade de procedimento
competitivo.
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Cuidados a serem observados na escolha
de um parceiro

1º - possibilidade de que seja estabelecido
relacionamento comercial vantajoso para
ambas as partes;

2º - elaboração de estudos robustos que
comprovem a vantajosidade, sobretudo com
análises de cenário;

3º - demonstração de inviabilidade de
procedimento competitivo;



Cuidados a serem observados na escolha
de um parceiro

4º - examinar aspectos que contribuem para
formar convicção acerca da utilidade da
parceria, tais como: pertinência e
compatibilidade de projetos de longo prazo,
comunhão de filosofias empresariais,
complementariedade das necessidades e
ausência de interesses conflitantes (questões
estratégicas)
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