A NOVA LEI DAS ESTATAIS E OS IMPACTOS NAS
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Julho/2018

LEI 13.303/2016

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, § 1°, III.
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos
em lei.
§ 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:

licitação e contratação de obras, serviços,
compras e alienações, observados os princípios da
administração pública.
EC 19/98
III -

É PARA TODAS

Governança

LEI 13.303/2016

Contratações
Licitações

 A colcha de retalhos

 Pré-qualificação de Fornecedores

 Positivação do direito privado

 Remuneração Conforme

 Regime de Obras e Serviços de Engenharia
 Customização da matriz de riscos

Desempenho
 PMI
 Estatais Estaduais e Municipais

 Superfaturamento e Sobrepreço
 Sigilo do orçamento prévio
 Critérios de Precificação

 Responsabilização Solidária
 Dispensa
 Pregão

 Ampliação da competência
regulamentar das estatais
 Prazos de divulgação dos
instrumentos convocatórios

 Regime de Sanções

 Prazo de duração dos contratos

 Inversão de Fases

 Subcontratações...

 Etapa de negociação

Contratações
Licitações

LEI 13.303/2016

LEI 8666

ASPECTOS CONTRATUAIS
HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO DIRETA + JUSTIFICAÇÃO
LIMITES PARA ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

SANÇÕES

CRITÉRIO DE DESEMPATE

Lei 8987 (1995)

Lei 9.074 (1995)

Pregão (2002)

Regime Diferenciado de Contratação (2011)

Porém,
não há fonte subsidiária eleita

DIREITO PRIVADO

DIREITO PRIVADO
Os contratos das estatais são regidos pelos preceitos do direito
privado, e “temperados” pelos princípios do direito público

 Impessoalidade

 Economicidade

 Moralidade

 Desenvolvimento nacional sustentável

 Igualdade

 Vinculação ao instrumento

CONTRATUALIDADE
ADMINISTRATIVA

 Publicidade

convocatório

 Eficiência

 Obtenção de competitividade

 Probidade administrativa

 Julgamento objetivo

art. 31 + art. 68

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
REGIMES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
art. 43. Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os seguintes regimes:
I - empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens
orçamentários;

II- empreitada por preço global, quando for possível definir previamente no projeto básico, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a
serem posteriormente executados na fase contratual;
III- contratação por tarefa, em contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para realiza-ção de serviços técnicos comuns e de
curta duração;
IV - empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condição de
operação imediata;
V - contratação semi-integrada, quando for possível definir previamente no projeto básico as quantidades dos serviços a serem posteriormente
executados na fase contratual, em obra ou serviço de engenharia que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias;
VI - contratação integrada, quando a obra ou o serviço de engenharia for de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do
objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias ou tecnolo-gias de domínio restrito no mercado.

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CONTRATAÇÃO SEMI INTEGRADA É REGRA
Art. 42, II, § 4º. No caso de licitação de obras e serviços de engenharia, as empresas
públicas e as sociedades de economia mista abrangidas por esta Lei deverão utilizar a
contratação semi integrada, prevista no inciso V do caput, cabendo a elas a elaboração
ou a contratação do projeto básico antes da licitação de que trata este parágrafo,
podendo ser utilizadas outras modalidades previstas nos incisos do caput deste artigo,
desde que essa opção seja devidamente justificada.

PROJETO
CONTRATAÇÃO SEMI INTEGRADA
• Projeto básico já consta do edital, mas Contratado pode aperfeiçoar
Na contratação semi-integrada, o projeto

Nas contratações integradas ou semi-

básico poderá ser alterado, desde que

integradas, os riscos decorrentes de

demonstrada

fatos

a

superioridade

das

supervenientes

à

contratação

inovações em termos de redução de

associados à escolha da solução de

custos, de aumento da qualidade, de

projeto básico pela contratante deverão

redução do prazo de execução e de

ser

facilidade de manutenção ou operação.

responsabilidade na matriz de riscos.

(art. 42, par. 1º, IV)

(art. 42, par. 3º)

alocados

como

de

sua

PROJETO
CONTRATAÇÃO INTEGRADA
• Complexidade tecnológica

• Contratado é responsável pelo projeto básico e executivo

• Diferente da 8.666, a licitação da obra pode ser iniciada com anteprojeto

 Redução de aditivos?
 REEF reservado ao anteprojeto

MATRIZ DE RISCOS

• É cláusula obrigatória de todos os contratos (69, X)

• Ênfase nas contratações integradas e semi-integradas (24, par. 1º, I d)

• Não há modelo pré-fixado de matriz (42, X)

• Regulamento das estatais pode detalhar

• Homenagem ao passado (fato do príncipe, fatos imprevisíveis, força maior)

PMI É ADMITIDO
Art. 31.
§ 4º A empresa pública e a sociedade de economia mista
poderão

interesse

adotar

procedimento

de

manifestação

de

privado para o recebimento de propostas e

projetos de empreendimentos com vistas a atender
necessidades previamente identificadas, cabendo a
regulamento a definição de suas regras específicas.

§ 5° Na hipótese a que se refere o § 4º, o autor ou
financiador do projeto poderá participar da licitação para a
execução

do empreendimento, podendo ser ressarcido

pelos custos aprovados pela empresa pública ou sociedade
de economia mista caso não vença o certame, desde que

seja promovida a cessão de direitos de que trata o art. 80.

VEDAÇÕES NÃO SE APLICAM AO PMI
Art. 44. É vedada a participação direta ou indireta nas
licitações para obras e serviços de engenharia de que trata
esta Lei:

I - de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o
anteprojeto ou o projeto básico da licitação;

II - de pessoa jurídica que participar de consórcio
responsável pela elaboração do anteprojeto ou do
projeto básico da licitação;

III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do
projeto básico da licitação seja administrador, controlador,
ge-

rente, responsável técnico, subcontratado ou sócio,

neste último caso quando a participação superar 5% (cinco
por cento) do capital votante

SUPERFATURAMENTO E SOBREPREÇO
I - sobrepreço quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados são expressivamente superiores aos
preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a licitação ou a contratação for por
preços unitários de serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por preço global ou por
empreitada;

II - superfaturamento quando houver dano ao patrimônio da empresa pública ou da sociedade de economia mista
caracterizado, por exemplo:
a) pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;
b) pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, da vida útil ou

da segurança;
c) por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem o desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato em favor do contratado;
d) por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma
físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a empresa pública ou a sociedade
de economia mista ou reajuste irregular de preços.

CRITÉRIOS DE PRECIFICAÇÃO
Art. 31, §§ 2º e 3º
§ 2º. O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos
unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e

Índices da Construção Civil (Sinapi), no caso de construção civil em geral, ou no Sistema de Custos

Referenciais de Obras (Sicro),

no caso de obras e serviços rodoviários, devendo ser observadas as peculiaridades

geográficas.
§ 3º. No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no § 2o, a estimativa de custo global poderá ser

apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades
da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em banco de dados e sistema específico
instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.

CRITÉRIOS DE PRECIFICAÇÃO
Art. 42, § 2º. No caso dos orçamentos das contratações integradas:

I - sempre que o anteprojeto da licitação, por seus elementos mínimos, assim o permitir, as estimativas de preço devem se
basear em orçamento tão detalhado quanto possível, devendo a utilização de estimativas paramétricas e a avaliação
aproximada baseada em outras obras similares ser realizadas somente nas frações do empreendimento não suficientemente
detalhadas no anteprojeto da licitação, exigindo-se das contratadas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento em seus
demonstrativos de formação de preços;

II - quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica para abalizar o valor do empreendimento ou de fração dele,

consideradas as disposições do inciso I, entre 2 (duas) ou mais técnicas estimativas possíveis, deve ser utilizada nas
estimativas de preço-base a que viabilize a maior precisão orçamentária, exigindo-se das licitantes, no mínimo, o mesmo
nível de detalhamento na motivação dos respectivos preços ofertados.

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

• Não é preciso habilitar técnica, econômica e financeiramente
se o critério de julgamento for maior oferta (art. 50, par. 1º)
• Não à referência à regularidade fiscal
 Pode ser exigido pelo edital, se for adequado
 Regularidade com a seguridade social é requisito
constitucional (195, par. 3º)

DISPENSA

LEI 13.303/2016

LEI 8.666/1993
(valores atualizados pelo
Decreto 9.412/2018)

OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA

R$ 100.000,00

R$ 33.000,00

COMPRAS E
SERVIÇOS

R$ 50.000,00

R$ 17.600,00

RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
Na contratação direta ou na dispensa
de

licitação,

sobrepreço ou

caso

comprovado

superfaturamento,

respondem solidariamente pelo dano
causado quem houver decidido pela
contratação direta e o fornecedor ou
o prestador de serviço.

INVERSÃO DE FASES
Seguindo pregão:

1. Apresentação de propostas (art. 51, III), com critérios de desempate previstos no art. 55;
2. Verificação de aceitabilidade (art. 56)

3. Habilitação apenas do vencedor (art. 58)

* exceto disposição expressa em contrário.

 A FASE RECURSAL É ÚNICA

PREGÃO
Adoção preferencial para aquisição de bens e serviços.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
• Incorpora os critérios tradicionais
• Inclui novos
 melhor conteúdo artístico, art. 54, V
Concurso

 maior retorno econômico
Art.23 RDC (contrato de eficiência)

 Melhor destinação do bem alienado por estatal

NEGOCIAÇÃO

Art.26 RDC

Diretiva 2014/24/EU, art. 30

Caminhando para a consensualidade administrativa....
Federal Aquisition Regulation 15.002 e 15.201

Art. 57. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na
etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação
de outra que tenha obtido colocação superior, a empresa pública e a sociedade de economia
mista deverão negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou.

§ 1º A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer

acima do orçamento estimado.

§ 3º Se depois de adotada a providência referida no §1º deste artigo não for obtido valor igual
ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

REMUNERAÇÃO CONFORME DESEMPENHO
Art. 45. Na contratação de obras e serviços,
inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida
remuneração variável vinculada ao desempenho do
contratado, com base em metas, padrões de

qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e
prazos

de

entrega

definidos

no

instrumento

convocatório e no contrato.

Parágrafo único. A utilização da remuneração
variável respeitará o limite orçamentário fixado pela
empresa pública

ou pela sociedade de economia

mista para a respectiva contratação.

Art. 10 do RDC

REMUNERAÇÃO CONFORME DESEMPENHO

Remuneração variável não é mecanismo de
sanção!

 remuneração-incentivo, para além do mínimo
exigido
 critérios objetivos
 sujeita ao devido processo e ao contraditório

REGIME DE SANÇÕES

Flexibiliza

penalidades

previstas

em

suspensão e declaração de idoneidade

outras

leis

de

REGIME DE SANÇÕES

 SUSPENSÃO RESTRITA À ESTATAL QUE A APLICOU
Art. 83. Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de
economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sanções:
(...)
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

REGIME DE SANÇÕES

 RESTRIÇÃO DO ALCANCE GEOGRÁFICO DA DECLARAÇÃO DE
IDONEIDADE
Art. 38. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública
ou sociedade de economia mista a empresa:
(...)
II - suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;
III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade
federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista,
enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

REGIME DE SANÇÕES

 EXCLUSÃO

DA

PENA

ESPECÍFICA

DE

DECLARAÇÃO

DE

IDONEIDADE... PORÉM
 IDONEIDADE, EM GERAL, PODE SER CONSIDERADA PARA

APLICAR A PENA DE SUSPENSÃO
Art. 84. As sanções previstas no inciso III do art. 83 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a sociedade de economia
mista em virtude de atos ilícitos praticados.

REGIME DE SANÇÕES

 NO MUNICÍPIO DO RJ, O DECRETO 44.698/2018 INCLUI A
POSSIBILIDADE DE A CONTRATANTE DECLARAR IDONEIDADE

REGIME DE SANÇÕES

 AUTOMATIZAÇÃO

E

AMPLIAÇÃO

DO

ALCANCE

DA

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Art. 38. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de
economia mista a empresa:
IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza,
de empresa declarada inidônea.

REGIME DE SANÇÕES

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

O fornecedor incluído no cadastro referido no caput não poderá disputar licitação ou participar, direta ou

indiretamente, da execução de contrato.

§ 2º

Serão excluídos do cadastro referido no caput, a qualquer tempo,

fornecedores que demonstrarem a superação dos motivos que deram

causa à restrição contra eles promovida.

ESTATAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Municipais
Comlurb
RioUrbe
RioLuz
Cdurp
Cet Rio.

Estaduais
Cedae

Emop

*CONFERIR SE TODAS SE SUJEITAM AO NOVO REGIME

COMLURB

COMLURB

RIO-URBE

RIO-URBE

RIOLUZ

RIOLUZ

CET-RIO

c

ESTATAIS ESTADUAIS

CEDAE

EMOP

Maís Moreno
Av. Rio Branco, 01, sala 2006. RJ.
mais.moreno@manesco.com.br

SÃO PAULO
Av. Paulista, 287, 7º andar
01311-000
Tel.: (11) 3068-4700

BRASÍLIA
SAUS, Quadra I, Bloco N, sl. 509, 5º andar
70070-941
Tel.: (61) 3223-7895

BELO HORIZONTE
R. Sergipe, 925, sls, 801/802, 8º andar
30130-171
Tel.: (31) 3582-0285

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 1, sl. 2006
20090-003
Tel.: (21) 2263-6041

