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1) A Lei 13.303 ainda não produziu uma interpretação consolidada, o que 
dificulta a formulação de avaliações precisas e seguras. Os limites das 
possibilidades do novo regime serão definidos em face dos casos concretos, 
especialmente no relacionamento com os órgãos de controle. Isso envolve um 
importante trabalho doutrinário, a cargo dos especialistas, tal como começou a 
ser delineado na obra Estatuto Jurídico das Empresas Estatais: Lei 
13.303/2016 (JUSTEN FILHO, Marçal. RT, 2016, ISBN 978-85-203-7038-4). 
Essa advertência é indispensável para justificar a inviabilidade de fornecimento 
de respostas precisas e exatas. 

2) Muitas imposições da Lei 13.303 são totalmente vinculadas, sem margem 
para inovações ou alterações. Mas outras disposições são parcialmente 
vinculadas, existindo um fim obrigatório a ser atingido, mas com autonomia 
para desenvolvimento do meio adequado. Assim, devem existir mecanismos e 
soluções de compliance e de governança corporativa, mas incumbindo a cada 
entidade criar as soluções que lhes sejam apropriadas em face das suas 
circunstâncias. 

3) A Lei 13.303 se orienta no sentido da extinção da uniformidade e da 
padronização da disciplina das licitações e contrações das Estatais. Será 
possível que cada Empresa Estatal implante concepções licitatórias e 
contratuais compatíveis com as suas características de atuação.  

4) A definição concreta das medidas que podem ser adotados no âmbito de 
cada Empresa Estatal relativamente a licitações e contratos depende de um 
conhecimento mais aprofundado de características e circunstâncias. Mas 
podem ser indicadas algumas das possibilidades admitidas pela Lei. A 
disciplina adequada desses temas por meio do Regulamento Interno pode 
produzir benefícios à Estatal. 

4.1) Pré-qualificação permanente (art. 64): admite-se que a 
participação em licitação seja restrita a fornecedores e a produtos 
previamente cadastrados. O cadastro de fornecedores e de produtos 
deverá estar permanentemente aberto a inscrições e o regulamento 
deverá disciplinar as condições de cadastramento.  
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4.2) Cadastro eletrônico de produtos (art. 67): é facultado padronizar 
os produtos objeto de aquisição. 

4.3) Criação de uma nova figura de contratação direta: 
inaplicabilidade de licitação (art. 28, § 3º). As contratações 
relacionadas com a execução do objeto social não precisam ser 
licitadas. A lei também alude à escolha de “parceiros”, em hipóteses 
de oportunidade de negócio.   

4.4) Ampliação do limite para contratações de pequeno valor (art. 29, 
incs. I e II): na Lei 8.666, os limites encontram-se congelados há anos. 
Para obras e serviços de engenharia, o limite da Lei 8.666 é de 
R$30.000,00; para outros serviços e compras, é de R$16.000,00. Na 
Lei 13.303, os limites passaram a ser de R$100.000,00 e 
R$50.000,00, respectivamente. E se admite que tais valores sejam 
revistos pelo Conselho de Administração em virtude da elevação dos 
custos.   

4.5) Contratação direta em caso de preços abusivos: o art. 29, inc. IV, 
eliminou requisitos constantes na parte final do art. 24, inc. VII, da Lei 
8.666. Literalmente, admite-se que, sendo formuladas na licitação 
propostas com preços superiores aos de mercado, a Administração 
contrate diretamente com um fornecedor que apresente preços mais 
reduzidos.  

4.6) Contratação direta de serviços técnicos profissionais 
especializados: parece ter sido instituída disciplina diversa daquela 
prevista na Lei 8.666 (art. 30, inc. II). Não existe alusão a “objeto 
singular”. Essa questão deve ser tratada com grande cautela, no 
entanto.  

4.7) Criação da figura da Manifestação de Interesse Privado (art. 31, § 
4º): a Empresa Estatal pode convocar os particulares a conceberem 
propostas e projetos de empreendimentos.  

4.8) Aplicação de regras do RDC: o procedimento licitatório segue as 
regras do RDC, inclusive com a eliminação das figuras de 
“modalidades” (concorrência, tomada de preços, convite) e de “tipos” 
de licitação. O procedimento pode ser modelado pela Empresa 
Estatal, sendo obrigatória a sua definição no edital (art. 51).   

4.9) Eliminação da exigência de publicidade em imprensa escrita (art. 
51, § 2º): a Empresa Estatal deverá manter um portal específico na 
internet para divulgar procedimentos licitatórios, pré-qualificação, 
contratos e outros atos relevantes 

4.10) Alteração da disciplina da habilitação (art. 58): foi eliminada a 
previsão de requisitos de regularidade fiscal (ressalvada a 
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regularidade para com a seguridade social, exigida 
constitucionalmente), trabalhista e contratação de menores. O art. 58 
alude basicamente à qualificação técnica e à capacidade econômico-
financeira. Todas as complexas regras sobre habilitação previstas na 
Lei 8.666 foram eliminadas, remetendo-se a disciplina da questão ao 
Regulamento de Contratações e ao edital.  

4.11) Utilização preferencial da figura da “contratação semi-integrada” 
para obras e serviços de engenharia: essa solução dispensa a 
existência de projeto executivo. É obrigatória a elaboração de projeto 
básico, o qual pode ser alterado se comprovada a sua inadequação 
(art. 42, § 1º, inc. IV) 

4.12) Contratos passarão a ser regulados pelo Código Civil, com as 
adaptações previstas na lei e no ato convocatório (art. 68): isso 
significa, por exemplo, a eliminação de modificações unilaterais de 
contrato. Todas as modificações deverão ser consensuais (art. 81).  

4.13) Direito à contratação (art. 60):  a homologação do resultado da 
licitação gera direito do adjudicatário à celebração do contrato. 

4.14) Rescisão contratual: a Lei 13.303 não prevê a possibilidade de 
rescisão do contrato por ato unilateral da Empresa Estatal, o que 
induz a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Isso significa, 
inclusive, a necessidade de prever procedimentos internos muito 
rigorosos, para documentar todos os direitos da Estatal.  

4.15) Sanções (art: 82): é admitido, no entanto, o sancionamento pela 
Estatal ao particular. A sanção mais grave é a suspensão temporária 
de participação em licitações e impedimento a contratação, com 
eficácia restrita à própria Empresa Estatal.  

4.16) Controle: a Lei 13.303 prevê o controle sobre empresas públicas 
e sociedades de economia mista, “inclusive aquelas domiciliadas no 
exterior” (art. 85). O dispositivo não alude às subsidiárias. Mas o art. 
87, § 3º, prevê que os órgãos de controle poderão requisitar 
quaisquer informações às subsidiárias no Brasil e no exterior.  

4.17) Regulamento Interno: a Empresa Estatal deverá estabelecer um 
regulamento próprio de procedimentos e contratações, contemplando 
normas pertinentes a contratações (art. 40). 
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