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Empresas públicas e sociedades de economia
mista: qual a sua função constitucional?

• Prestação de serviços públicos
• Exploração de atividade econômica



Questões que podem afetar as licitações de TI
das empresas estatais

• A Lei nº 13.303/2016 exige mudança de
paradigmas? As demais normas (8.666 e
10.520, por exemplo) são aplicáveis
subsidiariamente às licitações das
estatais?



O que pensa o TCU: Acórdão 764/2019

21. Tendo sido o procedimento licitatório a ser
adotado pelas empresas estatais definido
minunciosamente pela Lei 13.303/2016,
inclusive com importantes alterações em
relação ao que era praticado na lei anterior,
não se pode supor que disposições daquela lei
que sejam com ela conflitantes devam
continuar a ser adotadas, sob a interpretação
de que seriam “normas gerais”.



Questões que podem afetar as licitações de TI
das empresas estatais

• Qual a natureza dos contratos das
empresas estatais? As “cláusulas
exorbitantes” foram extintas?



O que diz a Lei das Estatais:

Art. 68. Os contratos de que trata esta Lei
regulam-se pelas suas cláusulas, pelo disposto
nesta Lei e pelos preceitos de direito privado.
(...)
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:



Questões que podem afetar as licitações de TI
das empresas estatais

• Como operacionalizar a pre-qualificação
e o catálogo eletrônico de padronização?
E o Registro de Preços: continuam
valendo as disposições do Decreto
7.892/2013?



O que diz a Lei das Estatais:

Art. 63 – 67 (leitura MUITO recomendada).



Questões que podem afetar as licitações de TI
das empresas estatais

• Empresa estatal pode participar e/ou
aderir a ata de registro de preços da
Administração Pública direta?



O que diz a Lei das Estatais:

Não diz...



Questões que podem afetar as licitações de TI
das empresas estatais

• Há incompatibilidade da Lei 10.520/2002
e do Decreto 5.450/2005 com relação a
Lei 13.303/2016 quando da utilização do
Pregão Eletrônico? É possível continuar
utilizando ou é necessário a construção
de um sistema próprio?



O que diz a Lei das Estatais:

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, (...), para a
aquisição de bens e serviços comuns, assim
considerados aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especificações usuais no mercado;



A grande questão: a aplicação do § 3º do
art. 28 da Lei das Estatais (inc. II, em
especial)
§ 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.”



O que de fato pensa o TCU: Acórdão
2033/2017 - P

Em resumo: a (EMPRESA ESTATAL) não
detém uma discricionariedade irrestrita para
escolher quem quiser, mesmo sendo
dispensável a licitação. Ao contrário deve ser
realizado um processo competitivo
isonômico, impessoal e transparente, com
observância dos princípios constitucionais



O grande
Desafio: “virar a
chave”. E contar
com a
compreensão dos
órgãos de
controle....
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