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RESUMO 

Objetivo – Avaliar o grau de inovação implementado pelas empresas estatais federais que 

atuam em concorrência com o setor privado nos seus regulamentos de licitação editado sob a 

Lei 13.303/2016, que instituiu um novo regime de contratação para essas empresas, em 

substituição à Lei 8.666/93. 

Metodologia – Pesquisa de natureza qualitativa que teve a análise de conteúdo como método, 

do tipo documental, mediante grade de análise mista. A escolha do universo de pesquisa 

considerou o grau de liberdade normativa inaugurado pela Lei 13.303/2016 e o incentivo à 

inovação e maximização da eficiência nas estatais. As disposições dos regulamentos de 

licitação foram divididas em unidades de análise e classificadas segundo categorias 

construídas pelo pesquisador.  

Resultados – Foi possível construir índices para mensurar tanto o nível de inovação (índice 

de propensão a inovação) quanto o de repetição (percentual de repetição), bem como uma 

matriz classificatória (matriz de inovações e repetições). A pesquisa constatou baixo grau de 

inovação empregado pelas estatais nos seus regulamentos de licitação, e variações 

consideráveis nos graus de repetição.  

Limitações – Possibilidade de a estatal promover inovações nos seus procedimentos 

licitatórios a despeito da ausência de previsão expressa no seu regulamento, o que pode 

diminuir a segurança jurídica, mas ainda assim ser considerado legal. 

Aplicabilidade do trabalho – A análise do conteúdo das disposições dos regulamentos de 

licitação, bem como sua classificação por índices, pode ser útil para a discussão acerca do 

espaço normativo que as estatais detêm para inovar, como também do seu apetite, propensão 

ou segurança para tanto. 

Contribuições para a sociedade – A maximização da inovação e da eficiência nos processos 

licitatórios pode gerar economia de recursos públicos e melhorar a qualidade das entregas da 

administração pública para a sociedade. A análise do grau de inovação promovido pela 

administração pública pode ser produtivo para o debate sobre a gestão, eficiência e controle. 

Originalidade – Pelo nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que analisa o grau de 

inovação nos regulamentos de licitações das empresas estatais.  

Palavras-chave: Licitação, Regulamento, Inovação. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original 

 

 



ABSTRACT 

Purpose – The main purpose is to measure the degree of innovation implemented by federal 

state companies that compete with the private sector in their bidding regulations published 

under Law 13.303/2016, which established a new contracting regime for these companies, 

replacing  Law 8.666/93. 

Design/Methodology – Research of qualitative nature that uses the analysis of content as 

method, documentary type, through grid of mixed analysis. The choice of the research 

universe considered the degree of normative freedom inaugurated by Law 13.303/2016 and 

the incentive to innovation and maximization of efficiency in the states companies. The 

provisions of the bidding regulations were divided into units of analysis and classified 

according to categories constructed by the researcher. 

Findings – It was possible to construct indexes to measure both the level of innovation (index 

of propensity to innovation) and repetition (repetition percentage), as well as a classificatory 

matrix (matrix of innovations and repetitions). The research found a low degree of innovation 

implemented by the state companies in their bidding regulations, and considerable variations 

in the degrees of repetition. 

Research limitations – Possibility for the states companies to promote innovations in their 

bidding procedures despite the absence of express possibility in its regulation, which may 

decrease legal support, but still be considered legal. 

Practical implications – The analysis of the content of the bidding rules, as well as their 

classification by indexes, can be useful for the discussion about the normative space that the 

states companies really possess to innovate, as well as their appetite, propensity or security for 

that. 

Social implications– Maximizing innovation and efficiency in bidding processes can 

generate savings in public resources and improve the quality of public services to society. The 

analysis of the degree of innovation promoted by the public administration can be productive 

for the debate about management, efficiency and public control. 

Originality  – To our knowledge, this is the first study that analyzes the degree of innovation 

in the bidding regulations of states companies. 

Keywords – Bidding, Ordinance, Innovation. 

Paper category: Master´s thesis/ Research paper. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 05/10/1988 assegurou 

expressamente os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (art. 170), e permitiu 

que o Estado explore atividade econômica apenas em situações excepcionais, em que esteja 

configurado “imperativo de segurança nacional” ou “relevante interesse coletivo”1. 

 

Em 04 de Junho de 1998 foi promulgada a Emenda Constitucional n.º 19, implementando a 

chamada “reforma administrativa”, que objetivou introduzir no país a administração pública 

gerencial, cujos principais valores são a eficiência administrativa, a qualidade dos serviços 

públicos e o equilíbrio das contas públicas, conforme o Plano Diretor da Reforma do Estado, 

formulado pelo extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE, 

em 19952. Em relação às empresas estatais, a reforma procurava incorporar à sua gestão 

práticas e valores típicos das empresas privadas, pregando um distanciamento da 

administração pública burocrática, com exceção dos seus valores afetos à impessoalidade e ao 

interesse público.  

 

Nesse contexto, a EC 19 adicionou ao Art. 173 da CRFB um parágrafo com a seguinte 

redação: 

 
§ 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: 
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; 
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; 
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, 
observados os princípios da administração pública; 
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e 
fiscal, com a participação de acionistas minoritários; 

                                                 
1  BRASIL. Constituição (1988). 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. 
2  Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, disponível em 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/plano-diretor-da-reforma-
do-aparelho-do-estado-1995.pdf - Acesso em 18 jun. 2018. 
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V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos 
administradores. 

 

 

Os cinco incisos misturam valores próprios da iniciativa privada com vetores de governança 

característicos da administração pública. Para esta pesquisa, destacam-se os incisos II e III, 

pois a junção dos dois institui nas estatais o regime próprio das empresas privadas quanto aos 

direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, mas mantém a necessidade 

de licitação para as contratações, processo próprio da administração pública. 

 

O inciso II do parágrafo primeiro do art. 173 da CRFB materializa a livre iniciativa, 

fundamento da República (art. 1º, IV), e a livre concorrência, princípio da ordem econômica 

(art. 170, IV), ao igualar o Estado ao particular na exploração de atividade econômica. O 

comando constitucional tem dois vetores principiológicos: (i) impedir que o Estado detenha 

privilégios que o favoreçam no mercado e prejudiquem injustamente a iniciativa privada 

(MEDUAR 2014) e (ii) conferir ao Estado instrumentos jurídicos e gerenciais próprios do 

setor privado para que ele atue no mercado em condições de concorrência com a iniciativa 

privada (Exposição de Motivos da EC 19/98)3.  

 

Já o inciso III impõe a sujeição a uma regra de controle própria da administração pública: a 

necessidade de realizar licitações públicas para contratar serviços, obras, compras e 

alienações. Com esse comando, coloca-se sobre a atuação da empresa estatal que vai atuar no 

mercado em regime de concorrência com o setor privado uma regra típica de setor público, 

caracterizada pela alta burocracia. É inegável o mérito do valor que a norma pretende 

proteger, o gasto público impessoal e moral, ao mesmo tempo em que também é inegável que 

sua imposição pesa na equação do desempenho empresarial da estatal no regime de 

concorrência com o setor privado, sobre o qual não recai obrigação procedimental 

semelhante. 

 

A lei à que a Emenda Constitucional 19 se referiu só foi editada em 30/06/2016 (Lei 

13.303/2016). O cenário político em que se deu sua publicação deve ser relembrado para sua 

                                                 
3  http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1998/emendaconstitucional-19-4-junho-1998-372816-
exposicaodemotivos-148914-pl.html - Acesso em 18 jun. 2018. 
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contextualização. O momento era de enorme questionamento social sobre a governança e a 

eficiência das empresas estatais, motivado em grande parte pelas revelações de corrupção no 

âmbito da operação Lava-Jato. A administração federal estava sendo governada ainda 

inteirinamente pelo presidente Michel Temer, haja vista que o afastamento da presidente 

Dilma Rousseff pelo Senado Federal tinha ocorrido em 12/05/2016, tendo o processo de 

impeachment sido finalizado em 31/06/2016. Nesse contexto, a Lei 13.303/2016 é editada 

com o objetivo maior de reforçar a governança das empresas estatais e resgatar sua 

credibilidade no mercado de capitais, além de buscar mais eficiência na persecução da sua 

missão pública (PINTO JUNIOR, 2016). 

 

No que tange aos procedimentos licitatórios, a Lei 13.303/2016 trouxe um novo regime 

jurídico para as empresas estatais, tirando-as do procedimento comum da Lei 8.666/93, que 

regulava igualmente as licitações promovidas pela administração direta e pelas empresas 

estatais. Essa igualdade de tratamento legal sempre foi muito criticada por justamente 

desconsiderar a inserção das empresas estatais no regime privado de competição de mercado 

e, consequentemente, a sua necessidade de mitigar a natural perda de competividade em 

decorrência da sua submissão controles próprios do setor público4. A despeito das críticas, 

tanto o Tribunal de Contas da União5 quanto o Supremo Tribunal Federal6 consolidaram seus 

entendimentos no sentido da sujeição das empresas estatais à Lei 8.666/93 enquanto não fosse 

editada a lei a que se referia o §1º do art. 173 da CRFB. 

 

Com a edição da Lei 13.303/2016, finalmente as empresas estatais ganharam um marco legal 

de compras diferente da administração direta, com mais flexibilidade e menos burocracia para 

diminuir o impacto negativo que a obrigatoriedade de realizar licitações para suas contrações 

causa na sua competividade mercadológica. A lei trouxe um regramento que se inspirou na 

legislação do Regime Diferenciado de Contratação - RDC e em entendimentos 

jurisprudenciais do Tribunal de Contas da União sobre práticas mais flexíveis admitidas sob a 

                                                 
4  Essa discussão foi mais exaustiva no julgamento sobre a legalidade do Decreto 2.745/1998 
(regulamento da Petrobras) no STF. Ref: MS 31235 MC, Rel. Min. Dias Toffoli. 
5 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Decisão 663/2002. 
6 As únicas exceções admitidas pelo STF foram Petrobras, EBC e Eletrobrás, por possuírem leis que 
admitiam normatização via Decreto do Chefe do Executivo. Vide decisões: MS 25888 MC, Relator 
Min. Gilmar Mendes, j 22/03/2006; MS 26410 MC, Relator Min Ricardo Lewandowski j.15/02/2007; 
MS 31235 MC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/03/2012. 
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égide da própria Lei 8.666/93 e da Lei 10.520/2002 (Lei do Pregão), além de posicionar 

expressamente no regime jurídico privado os contratos assinados pelas estatais decorrentes 

das suas licitações (ARAGÃO, 2018, p. 231). 

 

A Lei 13.303/2016 deixou espaços normativos para serem preenchidos pelos regulamentos de 

licitação próprios de cada estatal. Essa delegação normativa decorre tanto da obrigatoriedade 

da edição de regulamento, conforme expressamente previsto no art. 40, quanto da 

característica menos exaustiva do texto da Lei 13.303/2016 frente à Lei 8.666/93, o que 

implica na necessidade de preenchimento das lacunas legais do Estatuto por meio dos 

regulamentos internos. Pontuando a relevância dessa flexibilidade normativa, o jurista 

Alexandre Aragão afirma que “esse poder regulamentar das estatais pode legitimamente 

construir um espaço de inovação e potencialização das normas mais modernas trazidas pelo 

Estatuto” (ARAGÃO, 2018, p. 231).  

 

Nesse contexto e premissa, a presente pesquisa analisou o conteúdo dos regulamentos de 

licitações das empresas estatais editados após a Lei 13.303/2016, para verificar como eles 

preenchem os espaços normativos deixados pelo novo estatuto. Como dito, a submissão ao 

regramento da Lei 8.666/93 sempre foi muito criticado por ser pouco flexível para atender às 

necessidades de eficiência e competividade mercadológica das estatais. Com a nova lei, as 

estatais ganharam possibilidade de prever em seus normativos internos práticas mais flexíveis 

e inovadoras para maximizar a eficiência dos seus procedimentos licitatórios. Assim, foi 

verificado o grau de inovação dos regulamentos de licitação das estatais frente às disposições 

da Lei 13.303/2016 e demais diplomas legais que regulam a matéria.  

 

Para selecionar as empresas estatais que pesquisa abarcou, foi estabelecido o critério do nível 

de competividade mercadológica a que estão submetidas, dado que a competição com 

empresas privadas é um incentivo orgânico à eficientização dos processos internos. 

Adicionalmente, o critério da liberdade normativa que a Lei 13.303/2016 trouxe para as 

estatais também foi estabelecido, levando o corte de estatais para o âmbito federal, dado que 

as empresas estatais estaduais e municipais já tinham mais liberdade do que as federais para 

flexibilizar seus processos licitatórios, pois, para essas, a Lei 8.666/93 apenas dita normas 

gerais, sendo possível a edição de leis estaduais ou municipais para estabelecer procedimentos 

específicos. Esses critérios lavaram ao corte da pesquisa para as empresas estatais federais do 

setor financeiro (BB, BASA, BNB, BNDES, CEF, FINEP) e para a Petrobras. Esse corte 
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confere alta relevância acadêmica à pesquisa, pois essas empresas estatais representam 90% 

do orçamento federal das empresas estatais. 

 

A pesquisa possui natureza qualitativa, e utilizou-se do método da análise de conteúdo, do 

tipo documental. Para maximizar o atingimento do seu objetivo, a delimitação do conteúdo 

pesquisado buscou abarcar todos os possíveis elementos que formam um regulamento interno 

de licitações. Nessa linha, foram construídas cinco classificações para categorizar as 

disposições normativas dos regulamentos de licitações das estatais pesquisadas: i) repetição 

legal; ii) importação legal; iii) inovação; iv) reafirmação e v) procedimentalização. O 

conteúdo dos regulamentos de licitações das estatais foi categorizado segundo essas 

classificações, construídas pelo pesquisador. 

 

A partir da classificação das disposições regulamentares de todos os regulamentos, foi 

possível construir uma matriz de resultados, que pode servir como um instrumento de análise 

da intensidade do grau de inovação materializado pelas estatais nos seus regulamentos de 

licitação editados sob a égide da Lei 13.303/2016. 

 

 

2 OBJETIVOS 
 

 

O objetivo da pesquisa é verificar se as empresas estatais federais submetidas ao regime de 

concorrência de mercado regulamentaram seus procedimentos licitatórios maximizando as 

oportunidades de inovação advindas do Estatuto das Estatais (Lei 13.303/2016), ou se apenas 

repetiram textos legais que regulam a matéria. Com isso, a pesquisa objetiva ser um insumo 

para o debate sobre inovação no setor público, suas possibilidades, incentivos e desincentivos.  

 

Como objetivo secundário, a pesquisa buscará elaborar indicadores para medir os graus de 

inovação e repetição empregados pelas estatais, bem como construir uma matriz 

classificatória que posicione as estatais de acordo a análise realizada. 
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2.1 RESULTADOS ESPERADOS 
 

 

Ao final do estudo, espera-se ter construído uma avaliação útil sobre o nível de inovação 

empregado pelas estatais nos seus regulamentos de licitação e ter levantado insumos para a 

discussão acerca do grau de liberdade normativa que as estatais detêm, bem como sobre os 

seus incentivos e desincentivos para promover inovações nos seus processos de contratação.   

 

 

3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 

 

A principal relevância do estudo está na possibilidade dos seus resultados impulsionarem 

inovações e ganhos de eficiência nos processos licitatórios, e, consequentemente, economia 

de recursos públicos. Um processo licitatório mais eficiente gera economia de recursos 

públicos não apenas pela redução dos valores pagos pela administração pública aos 

fornecedores contratados, mas também pela otimização de processos internos e aumento da 

qualidade da execução contratual, o que pode se traduzir em ganhos operacionais e 

financeiros para o contratante. Ademais, o aumento da eficiência nos processos licitatórios 

gera valores intangíveis para administração pública, como ganhos de imagem e credibilidade 

perante a sociedade. 

 

As contratações realizadas pela administração pública brasileira possuem um papel altamente 

relevante na economia nacional. A estimativa é de que as compras governamentais girem em 

torno de 14% do PIB brasileiro, o que faz do Estado o maior contratante do país, conforme 

consta em estudo publicado pela Escola de Administração Fazendária, vinculada ao 

Ministério da Fazenda (RIBEIRO E INÁCIO JUNIOR, 2014).  

 

Diante da relevância econômica das compras governamentais na economia brasileira, a 

discussão sobre a eficiência das contratações públicas é sempre relevante e necessária. No 

Brasil, essa relevância torna-se ainda maior pelo complexo arcabouço jurídico que 

regulamenta esta atividade governamental. 
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Além de extensa e complexa, a normatização jurídica das contratações públicas no Brasil 

deixa espaços para variações de rotinas e processos entre os diferentes órgãos da 

administração pública. No âmbito das estatais, após a edição da Lei 13.303/2016, essas 

diferenças regulamentares tendem a ser maiores, o que torna o espaço para a otimização da 

eficiência nas licitações ainda maior.  Assim, a presente pesquisa pretende contribuir para o 

ganho de eficiência nas contratações administrativas. 

 

Vale ressaltar que, por mais que a Lei 13.303/2016 regule apenas as empresas estatais, as 

previsões contidas nos seus regulamentos de licitações que promovam inovações e aumentem 

a eficiência das suas contratações podem servir de inspiração para melhorias nos normativos 

que regulam as outras entidades da administração pública, aumentando o espectro de 

externalidades positivas da presente pesquisa. 

 

Outro destaque da relevância da pesquisa está na sua potencial contribuição para o debate 

acerca da promoção de inovação no setor público, suas possibilidades incentivos e 

desincentivos. A inovação é um elemento fundamental da dicotomia eficiência X controle, 

que merece destaque constante nos estudos sobre administração pública. Nesse contexto, a 

pesquisa pode servir de insumo para o incremento do debate social e acadêmico sobre gestão 

pública, eficiência administrativa e controle. 

 

 

4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

 

Pode ser destacada como limitação da pesquisa a possibilidade de a estatal pesquisada 

conduzir seus procedimentos licitatórios específicos de maneira mais inovadora, mesmo tendo 

um regulamento interno pouco inovador. Isso pode se dar porque o regramento jurídico de 

uma licitação é formado por um conjunto de normas advindas de diversas fontes, dentre as 

quais se destacam a lei, o regulamento interno (objeto da pesquisa) e o edital da licitação. 

Soma-se a esse conjunto normativo positivo a jurisprudência dos órgãos de controle e do 

judiciário, que podem incidir sobre uma decisão específica em uma licitação e levá-la a 

direções opostas, a depender da interpretação jurídica que o gestor público (ou seu advogado) 

adotar.  
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Logicamente, diante do novo regramento legal da 13.303/2016, o regulamento interno é a 

seara normativa mais adequada e segura para que sejam previstas inovações, mas não se pode 

dizer que a sistemática legal das licitações não admite inovações calcadas em outras fontes do 

direito, por mais que as inovações nesse contexto possam ter uma sustentação jurídica menos 

segura. Dessa forma, os achados desta pesquisa são um indicador da potência do vetor da 

inovação empregado pelas estatais nas licitações, mas não podem ser considerados um 

diagnóstico absoluto do nível de inovação efetivamente empregado nos seus procedimentos 

licitatórios. 

 

Outra limitação que merece destaque é relativa ao natural subjetivismo presente no 

enquadramento das disposições regulamentares nas classificações construídas pelo 

pesquisador. Dentre as cinco classificações construídas, duas são de diagnóstico objetivo 

(repetição legal e importação legal), e três possuem considerável grau de subjetivismo no 

enquadramento (inovação, reafirmação e procedimentalização). Para atenuar essa limitação, o 

pesquisador procurou explicitar os parâmetros utilizados para a construção das classificações, 

adicionar justificativa nas planilhas analíticas para o enquadramento, bem como produzir um 

índice que levasse em conta a presença do subjetivismo. 

 

 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

5.1 AS EMPRESAS ESTATAIS NA CONSTITUIÇÃO E A EC 19 
 

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu entre os fundamentos da República a livre 

iniciativa (art. 1o, IV). Além dessa previsão expressa no primeiro artigo, a Carta possui 

diversos artigos que estabelecem caber à iniciativa privada a exploração de atividade 

econômica, sendo a atuação estatal nesse segmento excepcional e condicional aos requisitos 

constitucionais. 

 

As estatais são empresas controladas pelo Estado, direta ou indiretamente (subsidiárias), 

presentes nas três esferas federativas, que possuem duas possíveis formatações societárias: 

empresas públicas e sociedade de economia mista. Elas integram a administração pública 
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indireta, juntamente com as autarquias e fundações públicas7, e são os dois instrumentos 

societários que o Estado possui para atuar na exploração de atividade econômica. 

 

As hipóteses, excepcionais, em que o Estado pode explorar atividade econômica estão 

previstas no Art. 173 da Constituição Federal, que possui a seguinte redação: 

 

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. 

 

O comando constitucional deixa clara a excepcionalidade da atuação estatal na exploração da 

atividade econômica, e condiciona seu exercício à edição de lei e de justificativa baseada no 

“imperativo de segurança nacional” e “relevante interesse coletivo”. Essa redação é oriunda 

do constituinte originário, ou seja, não foi incluída por meio de emenda, estando na 

constituição desde a sua promulgação. 

A Constituição Federal não trouxe qualquer indicação ou parâmetro para a intepretação dos 

conceitos de “imperativo de segurança nacional” e “relevante interesse coletivo”. Esse 

exercício foi deixado para o legislador infraconstitucional, que deverá explicitar essa 

justificativa na lei específica que autorizar a criação de uma empresa estatal. Em síntese, os 

autores especializados apontam o contorno de “imperativo de segurança nacional” como 

atividades necessárias à preservação da soberania nacional e integridade da nação, e de 

“relevante interesse coletivo” como um interesse supra-individual qualificado, que justifique a 

excepcionalidade da atuação estatal para ser adequadamente atendido (JUSTEN FILHO, 

2014) 

 

Nesse contexto, a Constituição Federal criou conceitos indeterminados que deixam clara a 

ideia de excepcionalidade e, ao mesmo tempo, conferem ao legislador infra-constituicional a 

tarefa de preenchê-los diante da necessidade concreta. Ou seja, o juízo sobre os conceitos de 

“imperativo de segurança nacional” e “relevante interesse coletivo” é de natureza política, 

                                                 
7 BRASIL. Decreto Lei 200/67. Art. 4, II. 
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mas deve observar a ordem constitucional que estipula a especial execepcionalidade, que 

muitos juristas chamam de princípio da subsidiariedade8. 

 

Na mesma direção, o art. 170 da Constituição Federal inaugura o Título VII, “da ordem 

econômica e financeira”, e estabelece como um dos princípios da ordem econômica nacional 

a livre concorrência, definida por José Afonso da Silva (1998) como: 

 

manifestação da liberdade de iniciativa e, para garanti-la, a Constituição 
estatui que a lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise à dominação 
dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos 
lucros. Os dois dispositivos se complementam no mesmo objetivo. Visam 
tutelar o sistema de mercado e, especialmente, proteger a livre concorrência 
contra a tendência açambarcadora da concentração capitalista. A 
Constituição reconhece a existência do poder econômico. Este não é, pois, 
condenado pelo regime constitucional. Não raro esse poder econômico é 
exercido de maneira antissocial. Cabe, então, ao Estado coibir este abuso.  

 

A ordem constitucional determina que o Estado deve zelar pela manutenção de um ambiente 

mercadológico livre e equilibrado, não apenas na sua atividade regulatória, mas também 

quando atua diretamente na exploração de atividade econômica9. 

 

Seguindo o vetor do constituinte originário, foi promulgada a Emenda Constitucional 19, em 

04 de Junho de 1998, nominada de reforma administrativa pelas diversas mudanças que 

empregou na administração pública. Ela introduziu o parágrafo primeiro no art. 173 da 

Constituição Federal, nos seguintes termos: 

 

§ 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: 

 
 
 

                                                 
8 Alexandre dos Santos Aragão (2018) defende que a noção de subsidiariedade não pode ser invocada 
para determinar a juridicidade da intervenção estatal no domínio econômico, dada a fluidez do 
conceito jurídico indeterminado e competência do juízo político para sua materialização. O autor 
admite, apenas excepcionalmente, que o judiciário prescinda da devida deferência ao juízo político-
discricionário do legislador caso este promova a atuação do Estado dentro de uma zona de certeza 
negativa da presença das necessidades de relevante interesse coletivo ou de segurança nacional.   
9 No mesmo sentido, são os parágrafos segundo e terceiro do art. 173. 
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I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; 
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; 
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, 
observados os princípios da administração pública; 
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e 
fiscal, com a participação de acionistas minoritários; 
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos 
administradores. 

 

A inserção do constituinte reformador impôs a necessidade de lei para regular a atuação das 

empresas estatais. Essa lei a que a EC19 se referiu em 1998 somente foi editada 2016, quando 

a Lei 13.303/2016 foi publicada, instituindo o chamado Estatuto das Estatais. 

 

O conceito de empresas estatais vigente à época da promulgação da Constituição Federal e da 

EC19 era o contido no Decreto Lei 200/67, que estabelece a organização da administração 

pública federal. O Decreto definia empresa pública da seguinte maneira (art. 5o, II): 

 
entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 
próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de 
atividade econômica que o Govêrno seja levado a exercer por fôrça de 
contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de 
qualquer das formas admitidas em direito.  

 

Vale notar que as hipóteses em que o Estado poderia atuar explorando atividade econômica 

tinham uma abrangência mais ampla, pois o Decreto admitia a atuação mercadológica caso o 

“Governo” fosse “ levado a exercer por fôrça de contingência ou de conveniência 

administrativa”. Por mais que os conceitos de “imperativo de segurança nacional” e 

“relevante interesse coletivo” sejam indefinidos e de juízo eminentemente político, sua 

elasticidade é consideravelmente menor do que o conceito de “conveniência administrativa”. 

O conceito de sociedade de economia mista do Decreto Lei 200/67 não previa necessidade de 

justificativa para a sua criação10. 

 

                                                 
10 BRASIL. Decreto Lei 200/67. Art. 5, III: Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob 
a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a 
entidade da Administração Indireta 
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A Lei 13.303/2016 foi publicada em 30/06/2016, cumprindo, finalmente, o comando 

constitucional imposto pela EC19, promulgada em 04/06/1998, e estipulando legalmente 

todos os parâmetros contidos nos incisos do parágrafo primeiro do art. 173 da Constituição 

Federal. Vale destacar que a Lei 13.303/2016 não trouxe nenhum conceito novo ou mesmo 

parâmetro de interpretação para os conceitos de “imperativo de segurança nacional” e 

“relevante interesse coletivo”.  

 

Para a presente pesquisa, os incisos II e III do parágrafo primeiro do art. 173 da CRFB/88 

(inserido pela EC19) são os mais relevantes, pois eles estipulam a sujeição das empresas 

estatais às regras do regime privado para os direitos e obrigações civis, comerciais, 

trabalhistas e tributários, e, ao mesmo tempo, a sujeição das estatais às regras do regime 

público no tocante às suas contratações, fixando a obrigação de realizar licitação, “observados 

os princípios da administração pública”. 

 

Outro importante comando constitucional imposto pela EC19 foi a redação dada ao inciso 

XXVII do art. 22 (competência legislativa privativa da União), que estipula a necessidade de 

regime jurídico diferenciado para as empresas estatais11. A redação constitucional deixa clara 

a diferença do regime jurídico de contratação a ser estabelecido para a administração direta, 

autárquica e fundacional e para as empresas estatais, com expressa referência ao inciso III do 

parágrafo primeiro do art. 173. Dessa forma, está reconhecida no texto constitucional a 

necessidade de as estatais terem um regime mais flexível de compras, que compatibilize as 

regras de direito público e as práticas do setor privado. 

 

Coube à Lei 13.303/2016 materializar esse equilíbrio entre a incidência do regime de direito 

público e do direito privado. O regime de contratações públicas pelas empresas estatais agora 

é regido pelo Estatuto das Estatais, e não mais pela Lei 8.666/93, que continua vigente para a 

administração pública direta, autárquica e fundacional.  

 
                                                 
11 BRASIL. Constituição (1988). 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; 
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5.2 A LEI 13.303/2016 E O ESPAÇO PARA INOVAR NAS LICITAÇÕES 
 

 

Prevista pela Emenda Constitucional 19/98, a Lei 13.303 só foi editada em 30/06/2016. O 

país vivia um momento político e social conturbado, e a Administração Federal era chefiada 

ainda interinamente pelo Presidente Michel Temer.  As revelações de esquemas de corrupção 

pela operação Lava-Jato atingiram fortemente as empresas estatais, em especial a Petrobras. 

As empresas estatais tiveram sua governança questionada e era necessário resgatar sua 

credibilidade, sobretudo porque muitas delas, em especial a Petrobras e o Banco do Brasil, 

têm ações negociadas em bolsa, e a crise afetava acionistas privados.  Nesse cenário, havia 

forte pressão por incremento da governança e da eficiência das empresas estatais (PINTO 

JUNIOR, 2016). 

 

O entendimento sobre o contexto político da época da edição da Lei 13.303/2016 é um fator 

importante para a compreensão dos seus objetivos e até mesmo da sua redação. O cientista 

político e professor da EBAPE/FGV Octávio Amorim Neto (2016) produziu uma valiosa 

análise desse momento publicada na revista Relações Internacionais, da Universidade Nova 

de Lisboa, sob o título de “A crise política brasileira de 2015-2016 – diagnóstico, sequelas e 

profilaxia”. Na análise, são dissecados os diversos fatores da crise, como o cenário econômico 

internacional, fragmentação partidária e até a personalidade da presidente Dilma, e a operação 

Lava Jato é destacada como o fator de maior potencia: 

 

Todavia, a Lava Jato é um evento único na história brasileira, pois nunca 
uma operação judicial investigou tantos membros da elite política e da classe 
empresarial e levou tantos deles à cadeia. Por esse critério, a Lava Jato é o 
mais possante componente do pacote de fatores suficiente para produzir a 
crise de 2015-2016. (AMORIM NETO, 2016) 

 

 

O cientista resume o contexto político e as causas da crise no esquema a seguir: 
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Figura 1 – condições causais da crise política brasileira de 2015-5016 

 
Fonte: AMORIM NETO (2016) 

 

 

A edição da Lei 13.303/2016 se deu no meio desse contexto político extremamente 

conturbado, em que a desconfiança na administração pública estava elevada pelas descobertas 

da Operação Lava-Jato. Essa constatação é importante para a presente pesquisa pois esses 

fatores possuíram potência suficiente para exercer influência não apenas sobre a classe 

política, que respondeu com a edição do Estatuto das Estatais, mas também sobre toda a 

administração pública, incumbida de materializar as novas regras do estatuto.  

 

Na mesma esteira, o pesquisador Mario Engler Pinto Junior (2016) destaca que a Lei 

13.303/2016 teve inspiração na proposta feita pela Bolsa de Valores de São Paulo, 

BM&FBovespa, para resgatar a credibilidade das empresas estatais, e a chama de Lei de 

Responsabilidade das Empresas Estatais: 

 

A chamada Lei de Responsabilidade das Empresas Estatais (Lei nº 
13.303/2016) trouxe várias regras para melhoria da governança das 
companhias controladas pelo poder público, tendo se inspirado na proposta 
desenvolvida pela BM&FBovespa para resgatar a credibilidade do mercado 
de capitais nesse particular. O diploma legal, porém, não se preocupa apenas 
com a proteção do investidor privado que participa do capital da sociedade 
de economia mista. O escopo da nova lei é mais abrangente, porquanto 
pretende resguardar os interesses patrimoniais do próprio erário e assegurar 
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que a companhia tenha capacidade de cumprir sua missão pública, com 
objetividade e eficiência.  

 

O pesquisador reforça o foco da lei no aprimoramento da governança das empresas estatais e 

da proteção do acionista privado nas sociedades de economia mista frente às interferências 

políticas, e também destaca a busca pelo incremento dos seus instrumentos institucionais para 

o adequado cumprimento da sua missão pública e maximização da eficiência. 

 

A Lei 13.303/2016 trouxe inovações bastante significativas e estruturantes no campo da 

governança, que elevaram o patamar institucional das empresas estatais. Foram criados 

parâmetros para a investidura de dirigentes, atuação de comitês, conselhos e mecanismos 

jurídicos para evitar que a ingerência política afete o desempenho das empresas estatais e, 

sobretudo, seus resultados perante acionistas privados12. 

 

No tema das contratações públicas, foco da presente pesquisa, uma das principais alterações 

positivas que merece destaque é o tratamento legal que a Lei 13.303/2016 deu às contratações 

relacionadas com as atividades do seu objeto social e com oportunidades de negócios para as 

empresas estatais. Antes da Lei 13.303/2016, a regra vigente era que as empresas estatais não 

precisariam realizar licitação caso o procedimento fosse um “óbice intransponível” à sua 

atividade fim13.  

 

O conceito de “óbice instransponível” era de difícil consenso e materialização, pois a estatal 

estaria obrigada a seguir o procedimento licitatório “sempre que a realização de licitação não 

trouxer prejuízos à consecução dos objetivos da entidade, por não afetar a agilidade requerida 

para sua atuação eficiente no mercado concorrencial”, o que “deve ser verificado caso a caso, 

concretamente, operação a operação”14. Esse entendimento causava insegurança jurídica e 

prejudicava a eficiência das estatais, pois seus gestores e advogados não tinham conceitos 

                                                 
12 Destaca-se a submissão das estatais às regras da lei das sociedades anônimas e da CVM, conforme o 
art. 7o:  Aplicam-se a todas as empresas públicas, as sociedades de economia mista de capital fechado 
e as suas subsidiárias as disposições da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as normas da 
Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, 
inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão.  
13 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão 624/2003 – Plenário. 
14 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão 493/2017 – Plenário. 
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objetivos para prescindir procedimento licitatório sem receio da censura posterior dos órgãos 

de controle. 

 

A Lei 13.303/2016 resolveu a questão de forma bastante objetiva, privilegiando a eficiência 

da atividade fim da estatal, nos seguintes termos (art. 28, § 3o): 

 

São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da 
observância dos dispositivos deste Capítulo [das licitações] 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;  
 
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.  
 
§ 4o  Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso II do 
§ 3o a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, 
societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em 
sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as 
operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a 
regulação pelo respectivo órgão competente.  

 

O texto legal deixa claro que as empresas estatais não precisam realizar licitação para as 

contratações destinadas ao desempenho das atividades constantes no seu objeto social e à 

escolha de parceiro de negócio. O desempenho do objeto social é objetivamente aferível pelo 

estatuto social da empresa estatal, ou seja, há alta segurança jurídica no enquadramento de 

uma atividade como fora do alcance das normas de licitação. Esse entendimento tem sido 

amplamente consolidado pelos juristas especializados (JUSTEN FILHO, 2016) e pela 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União15. 

 

A hipótese da oportunidade de negócio demandará mais exercício dos gestores e dos 

advogados das estatais, pois o conceito não é objetivamente definido no texto legal e a lei 

ainda as qualifica como “definidas e específicas” e exige a “inviabilidade de procedimento 

competitivo”. Essa situação assemelha-se ao regramento anterior que exigia o “óbice 

intransponível”, e a estatal deverá institucionalizar esses conceitos previamente para gerar 

                                                 
15 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão 2.033/2017 – Plenário.  
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segurança jurídica, sendo o regulamento interno um diploma jurídico com significativa 

robustez para enfrentar futuros questionamentos pelos órgãos de controle.  

 

Essas contratações enquadradas no parágrafo terceiro do art. 28 não possuem natureza de 

dispensa ou inexigibilidade e contratação, pois sobre elas não recai o regime jurídico das 

contratações administrativas (característico do direito público), mas sim possuem natureza de 

contratação privada, regida pelos preceitos e práticas do regime privado, e recebem apenas a 

incidência dos princípios que regem a administração pública (JUNTEN FILHO, 2014). Esse 

novo tratamento legal pode ser interpretado como mais um elemento que corrobora a 

importância que o legislador quis conferir ao aumento da eficiência das empresas estatais.  

 

Para as contrações sujeitas aos procedimentos licitatórios, classicamente chamadas de 

contratações administrativas, a Lei 13.303/2016 substituiu a Lei 8.666/9316, tornando-se o 

diploma legal definitivo que regula o tema, com exceção para os pregões, que também são 

regulados pela sua legislação específica (Lei 10.520/2002).  

 

Com o novo Estatuto, as principais fontes normativas que sustentam as licitações das 

empresas estatais são a própria Lei 13.303/2016 e o regulamento interno de licitações da 

estatal, que a lei tornou obrigatório e estipulou o conteúdo que lhe cabe regular (art. 40):  

 

As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão publicar e 
manter atualizado regulamento interno de licitações e contratos, compatível 
com o disposto nesta Lei, especialmente quanto a:  
 
I - glossário de expressões técnicas;  
II - cadastro de fornecedores;  
III - minutas-padrão de editais e contratos;  
IV - procedimentos de licitação e contratação direta;  
V - tramitação de recursos;  
VI - formalização de contratos;  
VII - gestão e fiscalização de contratos;  
VIII - aplicação de penalidades;  
IX - recebimento do objeto do contrato. 

 

Além do espaço normativo deixado pela Lei 13.303/2016, deliberadamente, ao não pretender 

exaurir legalmente os institutos previstos (haja vista a diferença de extensão e detalhamento 

                                                 
16 Com apenas duas exceções: Art. 41: regras de Direito Penal; Art. 55: critérios de desempate. 
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frente à Lei 8.666/93), o art. 40 foi explícito ao conferir liberdade para a estatal para 

normatizar diversos institutos nos seus regulamentos internos de licitação, atribuindo-lhe, com 

isso, legitimidade jurídica para a produção de efeitos perante terceiros.  

 

Essa delegação normativa, explícita e implícita, também pode ser interpretada como sinal de 

deferência legislativa à eficiência das estatais, que ganha mais instrumentos para ser 

materializada, pois disposições legais menos rígidas permitem que as empresas estatais 

aproximem seus regimes de contratação das práticas do setor privado, e, com isso, a 

diminuam perante seus concorrentes a desvantagem operacional intrínseca dos seus processos 

de compra.  

A liberdade regulamentar conferida às empresas estatais pela Lei 13.303/16 é destacada pelo 

jurista Alexandre dos Santos Aragão (2018):  

 

O art. 40 do Estatuto atribui um relevante poder normativo às estatais (note-
se: para as estatais, não para o Executivo central) para regulamentarem, ou 
seja, detalharem e interpretarem de forma geral e abstrata alguns dispositivos 
em seu âmbito. Essa regulamentação pelas próprias estatais já possuía um 
precedente no art. 119 da Lei 8.666/93, mas que não possuía maior 
relevância prática em razão da Lei 8.666/93 ser tão exaustiva que não 
deixava muito espaço para regulamentações. 
 
(...) 
 
Esse poder regulamentar das estatais pode legitimamente construir um 
espaço de inovação e potencialização das normas mais modernas trazidas 
pelo Estatuto.  

 

Como ressaltado por ARAGÃO (2018), o poder regulamentar que a Lei 13.303/2016 

concedeu diretamente às estatais no âmbito das suas licitações, tanto implícita quando 

explicitamente, pode ser erigido como um legítimo espaço para inovação, sendo esse o marco 

teórico em que se baseia a presente pesquisa (VERGARA, 2005). 

 

É relevante o avanço que o legislador promoveu nas contratações das empresas estatais. 

Merece destaque a busca da maximização da eficiência nas estatais mediante a pavimentação 

da via do desempenho competitivo das atividades finalísticas e do alargamento do caminho 

para inovações nos procedimentos licitatórios.  
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6 METODOLOGIA 
 

 

Seguindo a abordagem metodológica proposta por VERGARA (2005), a presente pesquisa 

adotou o método da análise de conteúdo, do tipo documental, haja vista sua finalidade de 

verificação de suposições e utilização da análise dos regulamentos de licitações das empresas 

estatais selecionadas como meio de coleta dos dados para tanto.  

 

A análise de conteúdo é o método adequado para a pesquisa pois ela visa verificar se as 

estatais preencheram os espaços normativos que a Lei 13.303/2016 deixou para os seus 

regulamentos de licitação pelo vetor da inovação ou da repetição, tendo como marco teórico a 

lição do jurista Alexandre dos Santos Aragão (2018), que reconheceu a relevância desse 

espaço de inovação aberto conscientemente pelo legislador. Não é objeto da presente pesquisa 

a investigação sobre causas que levaram as estatais para o caminho da inovação ou da 

repetição. Essa investigação poderá ser feita em estudos futuros, que encontrarão 

instrumentos de pesquisa mais adequados no método estudo de casos (VERGARA, 2005). 

 

As unidades de análise foram definidas conforme explicitado no capítulo de delineamento da 

pesquisa. Essa definição teve foco na busca de coerência com o objetivo do estudo e de 

legitimidade para os seus achados, e, sobretudo, para as suas conclusões, com a especial 

preocupação para que essas não extrapolem as limitações do estudo (DELLAGNELO E 

SILVA, 2004). 

 

A grade de análise adotada foi de natureza mista, uma vez que foram definidas previamente as 

categorias pertinentes ao objetivo da pesquisa, porém, foi admitida a inclusão de nova 

categoria durante a análise, diante da identificação da necessidade de rearranjo para que o 

conjunto final de categorias maximizasse o alcance do objetivo do estudo (VERGARA, 

2005). O rearranjo manejado foi a criação da categoria importação legal, extraída da 

categoria inicialmente definida repetição legal, para diferenciar as disposições regulamentares 

que reproduziam previsões de diplomas legais inexoravelmente incidentes sobre a estatal 

daquelas que importavam previsões de outras normas jurídicas de observância não 

obrigatória. As categorias e as unidades de análise construídas estão explicitadas no tópico 6.2 

(delimitação do conteúdo pesquisado).  
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A análise de conteúdo pode servir para pesquisas de natureza tanto quantitativa quanto 

qualitativa (VERGARA, 2005), e, seguindo a classificação de CRESWELL (apud, 

GOULART E CARVALHO, 2004), a abordagem da presente pesquisa possui natureza 

qualitativa, haja vista que as categorias de pesquisa foram construídas pelo pesquisador sob 

termos qualitativos (pressuposto retórico), há presença significativa de subjetividade na 

construção das categorias e na análise propriamente dita (pressuposto ontológico), bem como 

há interação do pesquisador com o objeto de pesquisa (pressuposto epistemológico), 

juntamente com a elaboração de contextualização para a construção da teoria desenvolvida 

para nortear a pesquisa (pressuposto metodológico). Nesse ponto, pressuposto metodológico, 

destaca-se a contextualização feita sobre o reconhecimento constitucional da necessidade das 

estatais de um procedimento licitatório diferenciado e do espaço normativo deixado pela Lei 

13.303/2016 para tanto.  

 

A exposição clara dos conceitos adotados e dos pressupostos analíticos do pesquisador, 

notadamente na construção da grade analítica e do indicador de inovação, foram instrumentos 

metodológicos utilizados para reduzir a carga de subjetividade inerente às pesquisas 

qualitativas e para aumentar seu potencial de replicação e relevância acadêmica (GOULART 

E CARVALHO, 2004).  

 

Em resumo, os aspectos metodológicos da presente pesquisa, construídos segundo 

VERGARA (2005), são: 

 

Tabela 1 – Resumo dos aspectos metodológicos. 
Natureza da abordagem Qualitativa 

Método de pesquisa Análise de conteúdo 

Meio de coleta de dados Documental 

Grade analítica Mista 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 

 



27 

 

7 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 
 
 
7.1 EMPRESAS ESTATAIS PESQUISADAS 
 

 

Para a determinação de quais empresas estatais integrariam a presente pesquisa, foram 

buscados critérios para maximizar o seu grau de análise e sua relevância acadêmica, 

notadamente em relação ao potencial ganho de oportunidade que as estatais poderiam ter na 

sua competividade de mercado com a regulamentação interna da Lei 13.303/2016. 

 

Desse modo, o primeiro critério de corte da pesquisa foi o grau de liberdade normativa que a 

empresa estatal adquiriu com a publicação da Lei 13.303/2016. Esse corte mostrou-se 

relevante para a análise da intensidade do aproveitamento que a empresa estatal fez do novo 

estatuto jurídico. 

 

Essa perspectiva ganha relevância porque até a publicação da Lei 13.303/2016, a Lei 8.666/93 

era o regramento que regulava as licitações na administração pública direta e indireta, mas sua 

força e exaurimento normativo variavam a depender do ente federativo que a utilizasse. Isso 

porque, a Constituição Federal, no inciso XXVII do art. 22, estabelece que compete 

privativamente à União legislar sobre “normas gerais de licitação e contratação”. Essa 

redação, aliada ao sistema federativo brasileiro que assegura autonomia política e 

administrativa aos entes federados, faz com que a Lei 8.666/93 seja um diploma legal cuja 

aplicação é plena no âmbito da União e parcial para os demais entes federativos, Estados e 

Municípios, que somente a ela se sujeitam no que toca às suas “normas gerais”17. 

 

Em síntese, apenas as regras que tenham natureza de “normas gerais” da Lei 8.666/93 são 

aplicáveis aos Estados e Municípios. Por certo, a discussão sobre quais artigos e parágrafos da 

Lei 8.666/93 são considerados “normas gerais” é intensa e dinâmica no mundo jurídico, e não 

há uma definição normativa ou um consenso objetivo da jurisprudência sobre esses limites. 

Porém, essa delimitação não é relevante para a presente pesquisa, sendo suficiente para o seu 

                                                 
17 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3.059-MC/RS. 
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objetivo a constatação da existência de espaço normativo menos amplo para a administração 

federal frente à Lei 8.666/93 do que para as administrações estadual e municipal. 

 

Diante dessa constatação, pode-se afirmar que a administração pública federal ganhou mais 

espaço de normatização com a publicação da Lei 13.303/2016 do que as administrações de 

âmbito estadual e municipal, que poderiam ter caminhado no sentido de normatizações mais 

inovadoras e eficientes nas suas empresas estatais mesmo sob a égide da Lei 8.666/93. 

 

Com isso, a análise de conteúdo dos regulamentos de licitação das entidades que compõem a 

administração pública federal mostrou-se mais valiosa para a avaliação da intensidade do 

aproveitamento da liberdade normativa advinda da Lei 13.303/2016.  

 

O segundo critério utilizado para a definição da amplitude da pesquisa foi a intensidade da 

cobrança por inovações no âmbito das contratações. As empresas estatais que estão inseridas 

em ambientes mercadológicos de alta competição possuem uma maior necessidade 

institucional de tornarem seus procedimentos licitatórios mais eficientes, para, com isso, 

diminuírem os efeitos negativos que sua condição de entidade governamental lhes impõe, em 

especial de terem que seguir processos internos mais burocráticos em comparação com seus 

competidores privados.  

 

No que toca aos procedimentos licitatórios, a Lei 13.303/2016 possui maior valor institucional 

para as empresas estatais inseridas em mercados competitivos do que para aquelas que atuam 

em ambientes de monopólio ou de baixa competição. Isso porque, a competição com 

empresas privadas pressiona as empresas estatais a buscarem mais eficiência nos processos 

internos a que somente elas estão submetidas, já que deles não podem prescindir pela sua 

condição de entidade governamental, para aumentarem sua competitividade mercadológica. 

 

A falta de diferenciação entre o regramento jurídico de contratações da administração direta e 

das empresas estatais, pois a Lei 8.666/93 regia igualmente todos, sempre foi bastante 

criticada pela literatura especializada e pelas próprias empresas estatais, que argumentavam 
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prejuízo na sua competividade frente às empresas privadas, que detém liberdade sobre a 

gestão das suas contratações18. 

 

Nessa perspectiva, considerando o objetivo da presente pesquisa, verifica-se que há alto valor 

em focar nas empresas estatais inseridas em ambiente de alta competição, pois sua atuação 

mercadológica as impulsiona a maximizar as possibilidades de inovações normativas na 

direção do aumento da eficiência. 

 

Para objetivar os critérios e selecionar as empresas que compuseram a pesquisa, utilizou-se o 

Boletim das Empresas Estatais Federais, elaborado pela Secretaria de Coordenação e 

Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão (2017).  

 

Esse boletim indica que no quarto trimestre de 2017, havia 146 empresas estatais federais, 

dentre as quais 98 eram subsidiárias (38 do grupo Petrobras; 38 do grupo Eletrobras; 16 do 

grupo Banco do Brasil; 3 do grupo BNDES; 2 do grupo Caixa; 01 do grupo Correios). 

 

O boletim separa as empresas estatais por área de atuação, nos seguintes grupos: 

                                                 
18  Essa discussão foi mais exaustiva no julgamento sobre a legalidade do Decreto 2.745/1998 
(regulamento da Petrobras) no Supremo Tribunal Federal. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS 
31235 MC, Rel. Min. Dias Toffoli. 
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Figura 2 – Área de atuação das Estatais Federais

 
Fonte: SEST/MP. Dados de Setembro/2017 

 

A área de atuação de comércio e serviços indicada no relatório é composta, em sua maioria, 

por subsidiárias de estatais do setor financeiro e por outras que não atuam em ambientes de 

alta competição, como a Dataprev e o Serpro, por exemplo, e, por isso, não é considerada 

relevante para esta pesquisa19. 

 

Dentre as áreas de atuação das empresas estatais federais estratificadas pela Sest, pode-se 

afirmar que a área financeira se destaca pela alta competitividade com o setor privado. 

 

O setor financeiro brasileiro possui relevantes instituições privadas que atuam em 

concorrência direta com as empresas estatais, além de possuir uma regulação pelo Banco 

Central que visa ampliar gradativamente a competição mercadológica. Destaca-se, nesse 

ponto, a postura do BACEN no incentivo à entrada das fintechs20 no mercado financeiro 

brasileiro21.  

                                                 
19 As estatais que compõem a área de atuação de comércio e serviços são: Ativos Gestão, Ativos S.A., 
BB Cartões, BB Elo Cartões, BB Turismo, Caixa Par, Correiospar, Dataprev, E-Petro, Emgea, Serpro, 
BB Tecnologia e Serviços. 
20  O termo fintech é resultado da junção das palavras ‘financial’ (financeiro) e ‘technology’ 
(tecnologia). As empresas fintech são, em geral, startups que desenvolvem inovações tecnológicas 
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Assim, pode-se afirmar que as empresas estatais federais que atuam no setor financeiro estão 

sujeitas a um mercado de alta competividade com o setor privado, e, portanto, têm sobre seus 

processos internos pressão por otimização e ganhos de eficiência. O boletim da Sest indica 

como atuantes no setor financeiro o Grupo Banco do Brasil, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco da 

Amazônia – BASA, Banco do Nordeste – BNB, Finep. Diante desse contexto e premissas, 

essas estatais integraram a pesquisa. 

 

Outra área de atuação das estatais federais que também se destaca pela alta competividade 

mercadológica é a de petróleo e derivados, haja vista que, a despeito do protagonismo de 

mercado, inexiste monopólio do Grupo Petrobras no setor desde a edição da Lei 9.478/97. 

 

Essa atuação em mercado altamente competitivo impulsionou o Governo Federal, acionista 

controlador do Grupo Petrobras, a publicar, pioneiramente, um Decreto Federal para instituir 

especialmente para a estatal um procedimento licitatório simplificado, afastando dela a 

incidência da Lei 8.666/93. O Decreto 2.745 foi publicado em 24 de agosto de 1998, pouco 

mais de dois meses após a promulgação da Emenda Constitucional 19. O Decreto 2.475/1998 

fundamentava-se no Art. 67 da Lei 9.487, de 06 de agosto de 1998, que dispunha sobre a 

política energética nacional, cuja redação dizia que o procedimento licitatório simplificado 

seria regulado por decreto presidencial22.  

 

Até a edição da Lei 13.303/2016, essa era a fundamentação legal do procedimento licitatório 

simplificado da Petrobras, que teve que enfrentar relevantes batalhas judiciais nos tribunais e 

órgãos de controle para defender sua legalidade23. Assim, a edição do decreto pelo Governo 

Federal e o enfrentamento de duras batalhas judiciais para sustentá-lo podem ser interpretados 

                                                                                                                                                         

voltadas para o mercado financeiro, visando tornar os negócios mais eficientes, baratos, seguros e 
transparentes. https://conexaofintech.com.br/fintech/o-que-e-fintech/, acesso em 18 set, 2018. 
21  Destaca-se a Consulta Pública do BACEN 55/2017, cujo edital está disponível em: 
https://www3.bcb.gov.br/audpub/DetalharAudienciaPage?, acesso em 25 jun. 2018. 
22 Os contratos celebrados pela PETROBRAS, para aquisição de bens e serviços, serão precedidos de 
procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República. 
23 O TCU firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade do Decreto 2.745/1998 (Acórdão 
663/2002), o que foi revertido pela Petrobras no STF (MS 31235 MC).  
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como um reconhecimento da necessidade de um procedimento de compras simplificado para 

enfrentar a alta competição no setor.  

 

A inserção do Grupo Petrobras na presente pesquisa além de atender ao critério de seleção de 

estatais federais que atuam em ambiente mercadológico de alta competividade, adicionou ao 

estudo significativa relevância acadêmica e prática. Isso porque, considerando o tamanho do 

Grupo Petrobras e seu orçamento anual, a sua inclusão na pesquisa aumenta o potencial 

prático deste trabalho de contribuir para a eficiência do gasto público, e, consequentemente, 

para a economia de recursos públicos. 

 

 O boletim publicado pela Sest já citado traz a compilação dos orçamentos das empresas 

estatais federais24, com seus percentuais em relação ao conjunto de todas as empresas:  

 

Figura 3 – Distribuição do PDG das Estatais Federais

 
Fonte: Sest. 

                                                 
24 O boletim compila os dados do Programa de Dispêndios Globais – PDG, que é um conjunto de 
informações econômico-financeiras das empresas estatais que tem por objetivo de apresentar o volume 
de recursos e de dispêndios anuais, compatibilizando-o com as metas de política econômica 
governamental (necessidade de financiamento do setor público). 
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Verifica-se que com o corte delineado para a pesquisa, que incluiu as empresas estatais 

federais que atuam no setor financeiro mais o grupo Petrobras, abarcou 91% dos dispêndios 

realizados por todas as empresas federais no ano de 2017, patamar que se manteve ao longo 

dos últimos anos. 

 

Dessa forma, a presente pesquisa possui significativa amplitude de análise em relação ao 

volume de recursos em que se insere, o que se traduz em impacto positivo na sua relevância 

acadêmica e prática, na medida em que seu objetivo é contribuir para medidas que 

implementem inovações e, sobretudo, ganhos de eficiência nos processos licitatórios e, 

consequentemente, produzam economia de recursos públicos. 

 

Em relação às estatais federais que possuam subsidiárias, a pesquisa focou nos regulamentos 

de licitações das holdings dos respectivos grupos. Isso porque, apesar de serem pessoas 

jurídicas diferentes, considerando a natureza do tema, as subsidiárias tendem a se submeter ao 

regulamento de licitações da sua controladora. Os quatro grupos de estatais federais que 

compõe a pesquisa possuem disposições normativas nesse sentido25.  

 

Percorrida a trajetória para o delineamento do universo de pesquisa, conclui-se pela análise 

dos regulamentos de licitações das seguintes empresas estatais: Banco do Brasil, Banco da 

Amazônica, Banco do Nordeste, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 

Caixa Econômica Federal, Financiadora de Estudos e Projetos, e Petrobras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Petrobras: art. 222; Banco do Brasil: Art. 142; BNDES: art. 1o; CEF: art. 1o. 
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7.2 DELIMITAÇÃO DO CONTEÚDO PESQUISADO 
 

 

7.2.1 CONSTRUÇÃO DA GRADE ANALÍTICA 
 

 

Para alcançar seu objetivo, a pesquisa focou nos avanços que os regulamentos internos de 

licitações das estatais pesquisadas fizeram em relação às disposições contidas na legislação 

que regula os procedimentos licitatórios conduzidos pela administração pública.  

 

O que interessa para a pesquisa é avaliar como as empresas estatais aproveitaram o espaço 

para inovação deixado pelo novo estatuto jurídico que regulamenta suas licitações, Lei 

13.303/2016, ou seja, se elas instituíram em seus regulamentos internos disposições 

inovadoras ou se limitaram-se a repetir normatizações legais já existentes, sem instituir 

novidades. Esse é o viés que guiou a análise do conteúdo dos regulamentos de licitações das 

estatais. 

 

Para tanto, foram contabilizadas quantas vezes o regulamento de licitações da estatal 

analisado trouxe uma disposição regulamentar inovadora, assim entendida como uma redação 

regulamentar que introduza novos institutos, procedimentos, conceitos ou regas não previstas 

na legislação que regula as licitações no âmbito federal. É necessário ressaltar que o conceito 

de inovação aqui aplicado foi formulado pelo pesquisador para o objetivo específico da 

presente pesquisa, e, portanto, não deve ultrapassar os seus limites.  

 

Para os fins da pesquisa, é coerente considerar inovação uma disposição regulamentar que 

tenha sido copiada do setor privado ou de outra fonte qualquer, desde que não seja da 

legislação que rege as licitações no âmbito federal. Além disso, para ser considerada inovação 

na presente pesquisa, a disposição regulamentar deve prever algo estruturante, não 

necessariamente disruptivo, mas que insira alguma mudança relevante, prática ou conceitual, 

no sistema jurídico regente das licitações. Essa ressalva é importante para marcar a 

diferenciação do seu conceito das demais classificações, a seguir descritas, que também têm 

em seu conceito disposições regulamentares não encontradas na legislação, mas que, por não 

edificarem nenhuma mudança estruturante, não são classificadas como inovação. 
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A segunda classificação construída pelo pesquisador, que precisa ser bem explicitada para ter 

suas diferenças com a inovação bem pontuadas, é a categoria chamada de reafirmação. Ela se 

aplica às disposições regulamentares que são inéditas, mas que se destinam a reforçar valores, 

princípios, conceitos ou regras já previstas na legislação. Ou seja, a reafirmação apresenta 

uma redação textual diferente da legislação, mas não introduzem nenhum instituto ou prática 

inovadora, apenas reforçam uma definição da estatal já interiorizada no seu regulamento de 

licitações ou um vetor a ser seguido no curso do procedimento licitatório. Normalmente, essas 

disposições destinam-se a conferir mais segurança jurídica aos atos dos responsáveis pela 

licitação. 

 

Essa separação das disposições regulamentares inéditas entre inovação e reafirmação é 

valiosa para a pesquisa por ser um importante medidor da intensidade com a qual a estatal 

perseguiu a materialização da eficiência nas suas licitações. O efeito que uma reafirmação 

produz na condução de uma licitação é menos intenso quando comparado a uma inovação, 

haja vista que uma reafirmação não introduz algo realmente novo, mas sim reforça de forma 

específica algo já existente, ainda que genericamente, em decorrência da previsão genérica no 

texto legal ou constitucional. Como exemplo, uma disposição regulamentar que reforce a 

eficiência como algo a ser prestigiado num julgamento de um recurso, por mais que sua 

redação não encontre similaridade positiva na legislação, não pode ser classificada como 

inovação, porque a persecução da eficiência nas licitações já é um vetor previsto 

expressamente na Lei 13.303/2016 (art. 31) e na própria Constituição Federal (art. 37).  

 

O foco da pesquisa está nas inovações, sobretudo naquelas que buscam aumentar a eficiência 

dos procedimentos licitatórios das estatais, mas foram destacadas todas as inovações 

encontradas, independentemente se elas caminham na direção de outro valor, como, por 

exemplo, governança. O valor buscado pela disposição regulamentar classificada como 

inovação ou reafirmação está destacado na planilha analítica. 

 

Outro foco de análise da pesquisa visou medir o grau de repetição do regulamento da estatal 

em relação ao texto legal. Essa análise mostra-se relevante haja vista que é prática muito 

comum na elaboração de regulamentos internos a repetição dos artigos já previstos na 

legislação. Em decorrência do princípio da legalidade, essa prática não produz efeitos 

jurídicos concretos, pois o que a lei prevê expressamente já é aplicável à estatal 

independentemente da sua regulamentação interna (MEDAUAR, 2014).  
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Ademais, ainda que o regulamento interiorize uma norma jurídica que não seja 

automaticamente aplicável (como, por exemplo, um decreto que regulamenta uma lei que não 

incide sobre a estatal), a repetição de um texto legal não promove inovação (segundo o 

conceito desta pesquisa), muito menos lhe confere mais instrumentos a favor da 

competividade mercadológica, haja vista que a importação de um texto legal aproxima a 

estatal mais do setor público do que da lógica empresarial dos seus concorrentes privados. 

Dessa forma, para atingir o seu objetivo de avaliar a intensidade do grau de inovação 

praticado pelas estatais nos seus regulamentos de licitação, a pesquisa precisou percorrer este 

caminho comparativo com disposições legais de diversas fontes. 

 

Nessa perspectiva, as disposições regulamentares que foram copiadas da Lei 13.303/2016 ou 

de qualquer outro normativo jurídico que incida inexoravelmente sobre a estatal foram 

classificadas na análise como repetições legais. Já as disposições regulamentares que 

interiorizaram redações legais de normas que não são de observância obrigatória para a estatal 

foram classificadas na análise como importações legais.  

 

Um exemplo que pode ser dado de uma importação legal é a reprodução de normas previstas 

no Decreto 8.428/2015, que regula o Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI no 

âmbito das concessões, permissões, PPPs e arrendamento e concessão de bens. A Lei 

13.303/2016 (art. 31, §4º), permitiu que as estatais promovessem o PMI “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”, ou seja, o 

Decreto 8.428/2015 não se aplica obrigatoriamente para os seus procedimentos. O 

regulamento da Caixa Econômica Federal, por exemplo, interiorizou artigos do referido 

decreto no seu regulamento interno para disciplinar seus procedimentos de manifestação de 

interesse. Dessa forma, essa interiorização normativa não tem a mesma natureza da 

reprodução de artigos da própria Lei 13.303/2016, que são de observância obrigatória. A 

Caixa poderia ter regulado o seu procedimento de maneira diferente do Decreto 8.428/2015, 

pois se a Lei 13.303/2016 não quisesse dar essa liberdade para a estatal não teria terminado a 

redação do parágrafo com a expressão “cabendo a regulamento a definição de suas regras 

específicas”, mas sim teria remetido o seu permissivo aos termos do decreto já existente. 
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Nessa perspectiva, quando o regulamento não reproduziu um texto legal diretamente 

aplicável, mas sim “importou” a regulamentação jurídica de um diploma legal já existente no 

âmbito federal, sua redação foi classificada como importação legal. Essa separação 

classificatória da repetição legal é importante para dar mais clareza na análise do nível de 

inovação que as estatais deixaram de promover nos seus regulamentos, pois, a importação 

legal pode ser vista como um indício de baixa inovação na direção do aumento de 

competividade mercadológica, pois a estatal está interiorizando uma prática que é aplicável ao 

setor público e não uma mais próxima dos seus concorrentes privados. 

 

Por fim, o terceiro enfoque de análise dos regulamentos internos das estatais é um produto 

que surge como decorrência natural das análises anteriores. Isso porque, ao extrair as 

inovações, reafirmações, repetições legais e importações legais dos regulamentos internos, 

sobram, basicamente, disposições normativas que visam procedimentalizar trâmites, 

descrever documentos, ditar rotinas, estabelecer fluxos e competências internas ou qualquer 

outra finalidade de natureza procedimental, não inovadora. Como os regulamentos de 

licitações internos das estatais produzem efeitos jurídicos externos (para os fornecedores e 

sociedade), como internos (para os empregados e unidades funcionais), é natural haver 

disposições normativas que não sejam repetições de textos legais nem inovações. O destaque 

para essas normas procedimentais é fundamental para que a análise do grau de inovação 

materializado pelas estatais nos seus regulamentos de licitação seja explicitada de forma clara 

e completa.  

 

As disposições regulamentares analisadas e classificadas foram os artigos e parágrafos, pois, o 

artigo de uma norma jurídica é a sua unidade básica, sendo o parágrafo seu desdobramento 

mais próximo, que pode servir de elemento de especificação, ampliação ou mesmo 

excepcionalização do que preceitua o caput. Essa é a lógica posta pela Lei Complementar 

95/98 (art. 11, III, “c”), que dispõe sobre a elaboração legislativa, quando determina que para 

a obtenção de ordem lógica, as disposições normativas devem “expressar por meio dos 

parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à 

regra por este estabelecida”. Dessa forma, estão nos artigos e seus parágrafos os comandos 

normativos fundamentais e estruturantes de um regulamento jurídico, sendo esses elementos, 

portanto, os mais adequados para serem analisados na presente pesquisa (CARVALHO, 

2001). 
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Dessa forma, mediante a análise de todos os artigos e parágrafos constantes nos regulamentos 

sob o enfoque explicitado, a pesquisa foi capaz de dissecar o conteúdo dos regulamentos 

internos de licitação das empresas estatais pesquisadas e expor os seus graus de inovação e de 

reprodução de diplomas legais. 

 

 

7.3 CATEGORIAS DE CLASSIFICAÇÃO CONSTRUÍDAS 
 

 

De acordo com a metodologia exposta no tópico anterior, os artigos e parágrafos dos 

regulamentos de licitações das estatais pesquisadas foram analisados e categorizados segundo 

as seguintes classificações:  

 

a) inovação: introdução de um conceito ou procedimento inédito na legislação federal;  

b) reafirmação: reforço normativo específico de um princípio, valor, conceito ou regra já 

incidente em decorrência da legislação; 

c) repetição legal: reprodução de texto oriundo de diploma legal inexoravelmente 

incidente sobre a estatal; 

d) importação legal: reprodução de texto oriundo de diploma legal não obrigatoriamente 

incidente sobre a estatal;  

e) procedimentalização: disposição regulamentar que visa disciplinar rotinas, fixar 

atribuições internas, descrever documentos, detalhar institutos previstos na legislação, ou 

qualquer outra finalidade de natureza procedimental, não inovadora. 

 

 

8 A PESQUISA 
  

 

A pesquisa analisou os regulamentos de licitações das estatais federais integrantes do setor 

financeiro (Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, Caixa Econômica 

Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e Finep) e da Petrobras. 

Ao todo, foram analisadas e classificadas 2.507 disposições regulamentares (artigos e 

parágrafos).  
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O detalhamento total da pesquisa está materializado em planilhas analíticas, elaboradas 

individualmente para cada regulamento de estatal analisado. A sistemática de análise contida 

na planilha referencia o artigo ou parágrafo do regulamento pesquisado, estipula a 

classificação daquela disposição normativa (inovação, reafirmação, repetição legal, 

importação legal, procedimentalização), indica a legislação repetida ou importada, elabora 

observações quando necessária à melhor compreensão da classificação, e indica o valor 

prestigiado pela disposição normativa classificada como reafirmação ou inovação26.  

 

A seguir, será objeto de destaque apenas as disposições normativas classificadas como 

inovação, bem como o resultado consolidado da análise de cada estatal. Para a aferição da 

classificação pormenorizada de cada artigo ou parágrafo dos regulamentos pesquisados, bem 

como dos seus respectivos comentários, será necessária a consulta às planilhas analíticas, 

dispostas em anexo, dado que o elevado volume de disposições regulamentares torna inviável 

a citação de todas no corpo da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 As disposições repetidas da Lei 13.303/2016 foram referenciadas apenas com os respectivos artigos 
e parágrafos, sem expressa menção ao número da lei.  
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8.1 BANCO DA AMAZÔNIA  
 

 

O regulamento de licitações do Banco da Amazônia analisado foi aprovado em 26/01/2018, 

na reunião de número 283 do seu Conselho de Administração27. A análise do regulamento de 

licitações do BASA teve os seguintes resultados: 

 

Figura 4 – número de disposições por categoria - BASA

 
Fonte: elaboração própria 

 
 

Figura 5 – proporção das disposições por categoria - BASA 

 
Fonte: elaboração própria 

                                                 
27 http://www.bancoamazonia.com.br/index.php/regulamento-contratos-licitacoes. Acesso em 17 set. 
2018. 
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A planilha analítica do BASA encontra-se no ANEXO I, e dela foram extraídas as disposições 

normativas classificadas como inovação, com as respectivas observações feitas pelo autor da 

pesquisa. 

Tabela 2 – disposições classificadas como inovação - BASA 

ARTIGO DO REGULAMENTO OBSERVAÇÕES VALORES 
REFORÇADOS 

art. 6º 

Compete ao Comitê de Governança 
das Aquisições assessorar a Diretoria 
Executiva na tomada de decisão 
sobre aquisições para assegurar, em 
especial: 
I - o alinhamento das políticas e das 
estratégias de gestão das aquisições 
às prioridades de negócio do Banco; 
II - o acompanhamento de resultados 
e a promoção de soluções que visem 
a melhoria do desempenho dos 
serviços relacionados com as 
aquisições; 
III - a utilização eficiente de 
recursos; 
IV - a eficiência na disponibilidade e 
no desempenho dos objetos 
adquiridos; 
V - a mitigação de riscos nas 
aquisições; e 
VI - o cumprimento dos papeis, 
responsabilidades e transparência 
nos processos de aquisições; 

cria um "Comitê de Governança 
das Aquisições".  

É inovação pois não há essa 
previsão na legislação e aprimora a 
governança e a eficiência das 
aquisições. 

eficiência e 
governança  

art. 54 §5º 

O edital que conduzir o 
procedimento licitatório poderá 
indicar como válido e aceitável o 
cadastro de outros órgãos. 

possibilita o uso do cadastro de 
outros órgãos para uso nas suas 
licitações. É inovação pois é um 
novo processo e não há previsão 
legal nesse sentido e maximiza a 
eficiência. 

eficiência 
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art. 63 

 Visando à modernização da pré-
qualificação do Banco da Amazônia, 
qualquer interessado poderá oferecer 
soluções que, apesar de não 
atenderem a especificação da relação 
de bens de interesse do Banco ou os 
requisitos da pré- qualificação, 
atendam a finalidade pretendida com 
o objeto. 

permite a apresentação de soluções 
diferentes mas que atendam à 
finalidade da pré-qualificação. É 
inovação pois o texto legal nada 
fala, o que poderia levar à 
interpretação de  necessidade de  
eliminação do estudo que não 
atendesse às especificações pela 
lógica vigente, mas a expressa 
previsão regulamentar incentiva e 
legitima o recebimento. 

eficiência 

art. 65 

 O Sistema de Registro de Preços - 
SRP será precedido de ampla 
pesquisa de mercado e poderá ser 
utilizado como instrumento de 
aquisições, por pregão ou pelos 
modos de disputa aberto ou fechado, 
quando: I - não for possível definir 
previamente o quantitativo do objeto 
demandado; 
II - não existir certeza do fluxo de 
caixa para as despesas correntes do 
Banco; 
III - constatada a necessidade e 
compras habituais ou entregas 
parceladas; 
IV - o pagamento estiver 
condicionado a entrega de produtos 
ou serviços a terceiros; 
V - for necessário garantir 
quantidade mínima de estoque no 
fornecedor para demandas eventuais; 
VI - outros casos semelhantes no 
exclusivo juízo da Diretoria de 
Gestão de Recursos. 

admite a possibilidade do uso de 
Registro de Preços em situações 
além do que diz a legislação 
(Decreto 7892/2013), e deixa aberta 
a possibilidade de outras hipóteses 
à juízo da Diretoria. Por ir além do 
que diz o decreto e a Lei 13303/16, 
o regulamento inova e maximiza a 
utilização do SRP. 

eficiência 

art. 67  

Nas contratações para objetos de 
necessidades permanentes do Banco 
da Amazônia poderá será utilizado o 
Sistema de Registro de Preços 
Permanente - SRPP. 

estipula o Registro de Preços 
Permanente.  

É inovação pois, mesmo havendo 
regulamentação em âmbito 
estadual, o instituto é muito novo e 
não há regulamentação legal no 
âmbito federal. 

eficiência 
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art. 106 §2º 

Quando o valor da multa não puder 
ser satisfeito na forma deste artigo 
ou for antieconômica a cobrança, 
pode ser dispensado o processo de 
execução da sanção pecuniária, 
devendo o fato ser comunicado ao 
Controle Interno para registro nas 
contas anuais do Banco. 

permite a não cobrança de multa 
quando a cobrança for 
antieconômica. É inovação pois a 
lei não prevê expressamente e é a 
favor da eficiência, pois coloca 
lógica de custo na seara das 
penalidades da administração. 

eficiência 

art. 135 §1º 

Poderá ser definida uma 
remuneração simbólica pelas 
propostas e projetos de 
empreendimentos selecionados, mas 
não utilizados no processo de 
contratação. 

permite pagamento de remuneração 
simbólica para caso de não uso dos 
estudos em PMI (inédito na 
legislação). Imprime eficiência pois 
estimula a apresentação dos estudos 
pelos interessados. 

eficiência 

art. 135 §3º  

Os valores definidos pela comissão, 
na hipótese de aprovação parcial, 
poderão ser impugnados nos termos 
do art. 111, para fins de negociação. 

cria a possibilidade de negociação 
do valor a ser ressarcido no PMI. É 
novidade pois o Decreto 8428/15 
prevê apenas a recusa, o que pode 
ensejar uma recusa prematura, pois 
o interessado poderia diminuir o 
valor numa negociação. 

eficiência 

 
Fonte: elaboração própria 
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8.2  BANCO DO BRASIL 

 

 

O regulamento de licitações do Banco do Brasil analisado foi publicado no Diário Oficial da 

União em 02/05/2018, em substituição ao primeiro regulamento publicado pela estatal em 

Julho de 201728. A análise do regulamento do Banco do Brasil teve o seguinte resultado: 

Figura 6 - número de disposições por categoria - BB 

 
Fonte: elaboração própria 

 
Figura 7 - proporção das disposições por categoria - BB 

 
Fonte: elaboração própria 

                                                 
28 https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/compras,-contratacao-e-venda-de-imoveis/compras-e-
contratacoes/regulamento-de-licitacoes#/, acesso em 10 set. 2018. 
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A planilha analítica do Banco do Brasil encontra-se no ANEXO II, e dela foram extraídas as 

disposições normativas classificadas como inovação, com as respectivas observações feitas 

pelo autor da pesquisa. 

 

Tabela 3 - disposições classificadas como inovação - BB 

ARTIGO DO REGULAMENTO OBSERVAÇÕES VALORES 
REFORÇADOS 

art. 132 §1º 

Os contratos serão acompanhados e 
fiscalizados por empregados do BB 
ou, a seu exclusivo critério, por meio 
de prestadores de serviços técnicos 
especializados que comprovem a 
experiência necessária para esse fim. 

permite a contratação de terceiros 
para fiscalização de contratos. É 
inovação porque não há previsão 
legal expressa e a previão anterior 
da Lei 8666/93 só permitia a 
atuação de terceiros como 
auxiliares na fiscalização.  

eficiência 

art. 139  

Desde que devidamente justificada 
pela instância competente, poderá ser 
dispensada a abertura do processo 
quando os custos de apuração forem 
manifestamente superiores aos do 
inadimplemento. 

permite que seja dispensado 
processo de aplicação de sanção 
quando o custo do processo for 
manifestamente superior ao do 
inadimplemento. É inovação pois 
não há previsão legal e coloca a 
lógica do custo na racionalidade 
decisória em matéria de 
responsabilização 

eficiência 

 
Fonte: elaboração própria 
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8.3 BANCO DO NORDESTE 

 

O regulamento de licitações do Banco do Nordeste analisado na pesquisa foi aprovado em 

28/06/2018, conforme publicação no Diário Oficial da União de 13/09/201829. A análise do 

regulamento do Banco do Nordeste teve os seguintes resultados: 

Figura 8 - número de disposições por categoria – BNB 

 
Fonte: elaboração própria 

  

Figura 9 - proporção das disposições por categoria - BNB 

 
Fonte: elaboração própria 

 

                                                 
29 https://www.bnb.gov.br/licitacoes-e-contratos/regulamento-de-licitacoes-e-contratos. Acesso em 20 
set. 2018. 
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A planilha analítica do Banco do Nordeste encontra-se no ANEXO III, e dela foram extraídas 

as disposições normativas classificadas como inovação, com as respectivas observações feitas 

pelo autor da pesquisa. 

Tabela 4 – disposições classificadas como inovação - BNB 

ARTIGO DO REGULAMENTO OBSERVAÇÕES VALORES 
REFORÇADOS 

art. 6º  

O Banco do Nordeste poderá realizar 
ou participar de licitação conjunta 
com outras estatais regidas pela Lei 
n° 13.303/2016, visando à  
economicidade e à eficiência do 
procedimento licitatório. 

permite a realização e participação 
de licitação em conjunto com outras 
estatais. A Lei não prevê isso 
expressamente, e a redação é mais 
ampla do que a possibilidade já 
existente do SRP, pois a 
participação conjunta pode numa 
licitação que não seja para registro 
de preços 

eficiência 

art. 97 §3º 

O Banco do Nordeste poderá 
restringir a participação em suas 
licitações aos fornecedores e 
produtos pré-qualificados, inclusive 
podendo se valer de limites dos 
indicadores alcançados na 
classificação. 

a redação aumenta a restrição da lei 
e permite que o indicador de 
avaliação seja usado para restringir 
a participação dos pré-qualificados 
mal avaliados. Incorpora a lógica 
da pontuação mínima da técnica e 
preço, mas pode ser considerada 
inovação porque estipula uma 
novidade no instituto da pré-
qualificação 

eficiência e segurança 
jurídica 

art. 166  

Desde que devidamente justificada 
pela instância competente, poderá ser 
dispensada a abertura do processo 
quando os custos de apuração forem 
manifestamente 
superiores aos do inadimplemento. 

permite que seja dispensado 
processo de aplicação de sanção 
quando o custo do processo for 
manifestamente superior ao do 
inadimplemento. É inovação pois 
não há previsão legal e coloca a 
lógica do custo na racionalidade 
decisória em matéria de 
responsabilização 

eficiência 

 
Fonte: elaboração própria 
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8.4 BNDES 

 

 

A análise das disposições regulamentares do BNDES materializa o conteúdo de três 

normativos, pois a instituição possui um específico para cada fase30 . A análise dos 

regulamentos do BNDES culminou nos seguintes resultados: 

Figura 10 - número de disposições por categoria - BNDES 

 
Fonte: elaboração própria 

 
Figura 11-  proporção das disposições por categoria – BNDES 

 
Fonte: elaboração própria 

                                                 
30  Resolução 3085/2016 (licitações); Resolução 3365/2018 (contratações diretas); Resolução 
3363/2018 (formalização e gestão contratual), disponíveis em 
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/licitacoes-
contratos/licitacoes/licitacoes/!ut/p/z0/fY47D4JAEIR_iwUl2fNFYkl8RiAmFgavMet56iruAbe-
_r1oo5XdzOSbyYCGHDTjjQ4o5BiLxq91tEkHyXjWW6h0ulRtFfeTSbwaJV0VdWEO-
j_QLHTqbJgdQJcox5B47yAvyJCh. Acesso em 20 out. 2018. 
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A planilha analítica do BNDES encontra-se no ANEXO IV, e dela foram extraídas as 

disposições normativas classificadas como inovação, com as respectivas observações feitas 

pelo autor da pesquisa. 

 

Tabela 5 - disposições classificadas como inovação - BNDES 

ARTIGO DO REGULAMENTO OBSERVAÇÕES VALORES 
REFORÇADOS 

art. 27  

Antes de ser remetida à aprovação 
pela Autoridade Administrativa, a IP 
deverá ser submetida ao DELIC para 
manifestação jurídica e para a 
inclusão da minuta de edital 
adequada.  

a redação cria a necessidade de 
análise pelo jurídico previamente à 
autorização da licitação.  

É inovação pois a legislação não 
impõe essa necessidade, mas ela é 
recomendada pelos doutrinadores. 

governança 

art. 57  

As penalidades previstas no artigo 
anterior, quando aplicadas, devem 
levar em consideração a natureza e a 
gravidade dos fatos, a extensão e a 
relevância da obrigação 
descumprida, a culpabilidade do 
Contratado, os fins a que a sanção se 
destina, os princípios da 
razoabilidade e da 
proporcionalidade, e, em especial, as 
seguintes circunstâncias: 
I - atenuantes: 
a) a inexistência de prejuízos ou 
riscos ao Sistema BNDES; 
b) a regularização do ato que ensejou 
a abertura do PAP, até a primeira 
decisão 
administrativa; e 
c) outra circunstância relevante, 
anterior ou posterior ao 
inadimplemento verificado. 
II - agravantes: 
a) a reincidência; 
b) o descumprimento de obrigação 
com a obtenção de vantagens 
indevidas, de qualquer 
espécie, em benefício próprio ou de 
outrem, em decorrência do 

cria uma sistemática além do texto 
legal para a aplicação de penalidas. 
É inovação porque cria conceitos e 
processo inovadores, que, por mais 
que se baseiem na jurisprudência do 
TCU, estruturados formam um 
processo novo consolidado. 

segurança jurídica 
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inadimplemento; e 
c) a não adoção de providências no 
sentido de evitar ou reparar atos 
lesivos, ao Sistema 
BNDES ou a terceiros, dos quais 
tenha tomado conhecimento.  

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

8.5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

 

 

O regulamento da Caixa Econômica Federal foi aprovado pelo Conselho de Administração na 

Resolução n.º 407, de 27/03/201731. A análise do regulamento de licitações da CEF culminou 

nos seguintes resultados: 

Figura 12 – número de disposições por categoria – CEF 

 
Fonte: elaboração própria 

 
 

Figura 13 - proporção das disposições por categoria – CEF 

 
Fonte: elaboração própria 

                                                 
31 http://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-documentacao-basica-
21/Regulamento_CAIXA_Aprovado_31_03_2017.pdf, acesso em 02 out. 2018. 
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A planilha analítica da CEF encontra-se no ANEXO V, e dela foram extraídas as disposições 

normativas classificadas como inovação, com as respectivas observações feitas pelo autor da 

pesquisa. 

Tabela 6 – disposições classificadas como inovação - CEF 

ARTIGO DO REGULAMENTO OBSERVAÇÕES VALORES 
REFORÇADOS 

art. 11  

A oportunidade de negócios consiste 
na implementação de ações de 
diferencial competitivo com vistas 
ao estabelecimento de parcerias com 
terceiros destinadas ao 
desenvolvimento da atuação 
concorrencial da CAIXA, 
considerando-se pelo menos um dos 
seguintes critérios, dentre outros: 
I - Retorno em receitas financeiras; 
II - Acesso a soluções melhores e 
inovadoras; 
III - Ganho operacional e de 
eficiência; 
IV - Promoção de 
empreendedorismo visando adoção 
de novos modelos/procedimentos de 
mercado; 
V - Melhoria de performance na 
execução de suas atividades 
finalísticas. 

traz critérios inéditos para a 
aplicação do conceito legal de 
oportunidade de negócios. É 
inovação (e não reafirmação) pois 
não há consenso sobre esse 
conceito no âmbito jurídico, dada a 
novidade do instituto. 

eficiência 

art. 12  

Os procedimentos licitatórios 
realizados no âmbito da CAIXA 
terão acesso público, podendo ser 
utilizadas as seguintes modalidades: 
I – Pregão, obrigatoriamente na 
forma eletrônica; 
II – Licitação CAIXA, 
preferencialmente na forma 
eletrônica. 

ao estipular que o pregão só cabe na 
forma eletrônica, o regulamento 
impede o uso do pregão presencial, 
o que não seria a única 
interpretação jurídica, pois a 
licitação de um bem comum que 
não possa ser feita por um pregão 
eletrônico poderia ser processada 
como pregão presencial. 

segurança jurídica 
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art. 29 §1º  

A avaliação formal será feita 
observando-se as normas 
regulamentares aplicáveis, 
admitindo-se a aplicação de 
redutores sobre o valor de avaliação 
apurado ou apreciação como bem 
sem valor econômico, nos casos em 
que custos diretos e indiretos, de 
natureza econômica, social, 
ambiental e operacional, bem como, 
riscos físicos, sociais e institucionais 
os autorizem, tais como:  
I - Incidência de despesas que não 
justifiquem a sua manutenção no 
acervo patrimonial da CAIXA;  
II – Classificação do bem como 
antieconômico, ou seja, de 
manutenção onerosa ou que produza 
rendimento precário, em virtude de 
uso prolongado, desgaste prematuro 
ou obsoletismo;  
III - Classificação do bem como 
irrecuperável, ou seja, aquele que 
não pode ser utilizado para o fim a 
que se destina ou quando a 
recuperação ultrapassar cinquenta 
por cento de seu valor de mercado, 
orçado no âmbito de seu gestor;  
IV - Classificação do bem como 
ocioso, ou seja, aquele que apresenta 
condições de uso mas não está sendo 
aproveitado, ou aquele que, devido a 
seu tempo de utilização ou custo de 
transporte não justifique o 
remanejamento para outra unidade 
ou, por último, aquele para o qual 
não há mais interesse;  
V - Custo de carregamento no 
estoque;  
VI - Tempo de permanência do bem 
em estoque;  
VII - Depreciação econômica gerada 
por decadência estrutural/física, 
desvirtuação irreversível como 
ocupações irregulares perpetuadas 
pelo tempo, bem como depreciação 

A redação importa a lógica do 
Decreto 9373/2018 (que trata de 
avaliação de bens públicos e 
revogou o Decreto 99658/90) mas 
traz outros parâmetros inéditos para 
avaliação, como "custo de 
oportunidade o capital" e deixa 
aberto a "outros fatores". 

É inovação pois traz novos 
conceitos e, com isso, permite a 
operacionalização de novos 
processos na alienação de bens. 

eficiência 
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gerada por alterações ambientais no 
local em que o bem se localiza, 
como erosões, contaminações, 
calamidades, entre outros;  
VIII - Custo de oportunidade do 
capital;  
IX - Outros fatores ou redutores de 
igual relevância 

 
Fonte: elaboração própria 
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8.6 FINEP 

 

 

O regulamento de licitações da FINEP analisado foi aprovado pelo seu Conselho de 

Administração em 23/02/2018 (Deliberação DEL/CA/007/2018)32. A análise do regulamento 

de licitações da FINEP culminou nos seguintes resultados: 

Figura 14 – número de disposições por categoria – FINEP 

 
Fonte: elaboração própria 

 
Figura 15 - proporção das disposições por categoria – FINEP 

 
Fonte: elaboração própria 

                                                 
32http://www.finep.gov.br/acesso-a-informacao-externo/licitacoes-e-contratos. Acesso em 10 set. 2018 
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A planilha analítica da FINEP encontra-se no ANEXO VI, e dela foram extraídas as 

disposições normativas classificadas como inovação, com as respectivas observações feitas 

pelo autor da pesquisa. 

Tabela 7 – disposições classificadas como inovação - FINEP 

ARTIGO DO REGULAMENTO OBSERVAÇÕES VALORES 
REFORÇADOS 

art. 37  

A AJDA emitirá parecer conclusivo 
sobre a instrução do processo, 
remetido pelo DCAD ou Comissão 
de Licitação, para posterior 
encaminhamento para aprovação 
pela autoridade administrativa. 

a redação cria a necessidade de 
análise pelo jurídico previamente à 
autorização da licitação. É inovação 
pois a legislação não impõe essa 
necessidade, mas ela é 
recomendada pelos doutrinadores. 

governança 

art. 38 §3º - o pregoeiro designado, 
ou a Comissão de Licitação, deverá 
preencher lista de verificação para 
assegurar que todos os 
procedimentos previstos para a fase 
interna da licitação foram realizados, 
e, em caso de ausência, justificados. 

a redação cria um controle 
adicional. após a aprovação da 
licitação, pelo pregoeiro. É 
inovação pois a legislação não 
impõe sobre ele essa 
responsabilidade, pois a licitação já 
foi analisada pelo jurídico e 
autorizada pela autoridade 
competente 

governança 
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art. 165 -  As penalidades previstas 
no artigo anterior, quando aplicadas, 
devem levar em 
consideração a natureza e a 
gravidade dos fatos, a extensão e a 
relevância da obrigação 
descumprida, a culpabilidade do 
Contratado, os fins a que a sanção se 
destina, os princípios da 
razoabilidade e da 
proporcionalidade, e, em especial, as 
seguintes circunstâncias: 
I - atenuantes: 
a) a inexistência de prejuízos ou 
riscos à FINEP; 
b) a regularização do ato que ensejou 
a abertura do processo de 
penalidade, até a primeira decisão 
administrativa; e 
c) outra circunstância relevante, 
anterior ou posterior ao 
inadimplemento verificado. 
II - agravantes: 
a) a reincidência; 
b) o descumprimento de obrigação 
com a obtenção de vantagens 
indevidas, de qualquer 
espécie, em benefício próprio ou de 
outrem, em decorrência do 
inadimplemento; e 
c) a não adoção de providências no 
sentido de evitar ou reparar atos 
lesivos, à FINEP ou a terceiros, dos 
quais tenha tomado conhecimento.  

cria uma sistemática além do texto 
legal para a aplicação de 
penalidades. É inovação porque cria 
conceitos e processo inovadores, 
que, por mais que se baseiem na 
jurisprudência do TCU, 
estruturados formam um processo 
novo consolidado. 

segurança jurídica 

 
Fonte: elaboração própria 
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8.7 PETROBRAS 

 

O regulamento de licitações da Petrobras analisado foi aprovado pelo Conselho de 

Administração em 26/06/201833 .A análise do regulamento de licitações da Petrobras 

culminou nos seguintes resultados: 

Figura 16 - número de disposições por categoria – PETROBRAS 

 
Fonte: elaboração própria 

 
 

Figura 17 - proporção das disposições por categoria – PETROBRAS 

 
Fonte: elaboração própria 

                                                 
33  Versão: Revisão 1. Disponível em: https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/regras-de-
contratacao/conheca-lei-das-estatais/. Acesso em 01 out. 2018. 
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A planilha analítica da Petrobras encontra-se no ANEXO VII, e dela foram extraídas as 

disposições normativas classificadas como inovação, com as respectivas observações feitas 

pelo autor da pesquisa. 

Tabela 8 – disposições classificadas como inovação - PETROBRAS 

ARTIGO DO REGULAMENTO OBSERVAÇÕES VALORES 
REFORÇADOS 

art. 4º  

O Programa PETROBRAS de 
Prevenção à Corrupção (PPPC), 
programa de integridade corporativa, 
estabelece mecanismos de 
prevenção, detecção e correção de 
atos não condizentes com as 
condutas estabelecidas e requeridas 
pela Companhia. As diretrizes do 
PPPC devem ser conhecidas e pautar 
a atuação das Partes Interessadas em 
iniciar e manter relacionamento com 
a PETROBRAS. 

cria um programa de prevenção à 
corrupção - PPPC, que, dentre 
outras ações, estabelece uma 
avaliação da integridade das 
empresas que querem ser 
contratadas pela Petrobrás e impede 
as mal avaliadas de participarem 
das licitações. É inovação porque 
cria um programa e requisitos de 
eliminação não previstos na 
legislação 

governança 

art. 5º §2º  

As decisões relativas a licitações e 
contratos, no âmbito gerencial, 
ocorrerão de forma compartilhada, 
por pelo menos duas Autoridades 
Competentes e sem relação de 
subordinação entre elas, salvo 
exceções previstas em normas 
internas da Companhia. 

cria um novo paradigma para as 
decisões, que devem ser 
compartilhadas por autoridades sem 
subordinação. É inovação, e não 
apenas procedimentalização para 
distribuir competências internas, 
pois está criando uma nova regra 
decisória 

governança 

art. 31  

O PMIP será aberto por meio de 
publicação de aviso de Convocação 
em portal eletrônico. 

a norma inova porque determina 
que a publicação do PMIP será 
somente em meio eletrônico. O 
Decreto 8428/15, que cuida do 
tema no âmbito das 
concessões/PPP, fala de "ampla 
publicação" em jornal. 

segurança jurídica 
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art. 123  

As contratações diretas devem ser 
conduzidas por Comissão de 
Negociação nas hipóteses previstas 
em procedimento interno. 

cria uma "comissão de negociação" 
para as contratações diretas. É 
inovação porque a legislação nada 
fala sobre essa fase e sobre quem a 
conduz. A redação legitima a 
atividade e cria uma estrutura 
inédita 

governança 

art. 147  

As alterações contratuais devem ser 
negociadas por Comissões de 
Negociação nas hipóteses previstas 
em procedimento interno. 

cria uma "comissão de negociação" 
para as alterações contratuais. É 
inovação porque a legislação nada 
fala sobre essa fase e sobre quem a 
conduz. A redação legitima a 
atividade e cria uma estrutura 
inédita 

governança 

art. 173  

O contrato de licenciamento de uso 
de programa de computador é o 
instrumento jurídico adequado para 
permissão de uso pela classe 
acadêmica, visando fomentar o 
desenvolvimento de pesquisa e 
tecnologias nacionais. 

cria um novo tipo de contrato para 
estimular a interação acadêmica e o 
desenvolvimento de tecnologias. 
Apesar de não ser um instituto 
estritamente ligado ao tema 
licitações, sua inclusão aqui reforça 
a segurança jurídica 

segurança jurídica 

art. 185  

A PETROBRAS também poderá 
firmar acordos comerciais de apoio 
logístico por ela utilizado, 
estendendo-o a terceiros, de forma a 
obter economicidade nas suas 
atividades-meio, não se aplicando as 
normas contidas na Lei no 13.303. 

cria uma nova possibilidade de não 
incidências das regras de licitação 
da Lei 13303 ligada à eficientização 
das atividades meio. É inovação 
pois a legislação não prevê esse 
instituto, que parece ser de difícil 
materialização, mas de meritória 
criação 

 eficiência e segurança 
jurídica 

art. 212  

O Gerente Geral ou equivalente da 
Unidade Organizacional onde 
ocorreu o fato deve nomear 
Comissão para Análise de Aplicação 
de Sanções (CAASE), para a qual 
devem ser remetidas informações 
sobre ato considerado passível de 
sanção administrativa. 

cria uma comissão para apurar e 
conduzir os processos que 
envolvam atos passíveis de serem 
enquadrados como infrações. É 
inovação porque a legislação nada 
fala, e reforça a governança. 

governança 

Fonte: elaboração própria 
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9 CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA 
 

 

Após a análise de todos os regulamentos e classificação das suas disposições conforme as 

categorias construídas para a presente pesquisa, os resultados podem ser consolidados 

segundo o gráfico a seguir. 

Figura 18 – consolidação geral 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB BASA BNB CAIXA BNDES FINEP PETRO
BRAS

INOVAÇÃO 2 8 3 3 2 3 8
REAFIRMAÇÃO 3 23 4 4 33 21 26
PROCEDIMENTALIZAÇÃO 16 121 53 26 233 218 183
IMPORTAÇÃO LEGAL 47 90 98 32 54 59 81
REPETIÇÃO LEGAL 221 151 288 188 85 89 91
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9.1 ÍNDICE DE PROPENSÃO A INOVAÇÃO 
 
 
 

A partir da análise realizada, e visando o alcance do objetivo da pesquisa, foi possível 

construir um índice para mensurar a propensão a inovação das estatais pesquisadas.  

 

Vale ressaltar que, conforme explicitado no tópico das limitações da pesquisa, os seus 

resultados não podem ser encarados como um diagnóstico do nível de inovação efetivamente 

empregado pelas estatais nas suas licitações, haja vista que, para tanto, a análise deve recair 

sobre os procedimentos licitatórios materializados, e não apenas sobre os seus regulamentos.  

Assim, o índice construído nesta pesquisa pretende ser um indicador da potência do vetor da 

inovação presente na estatal e, portanto, foi batizado de Índice de Propensão a Inovação - IPI. 

 

As premissas para a formação do índice estão correlacionadas com as utilizadas para a 

construção das categorias de análise da pesquisa: inovação, reafirmação, importação legal, 

procedimentalização e repetição legal, expostas no item 7.2. 

 

O que motivou a construção do Índice de Propensão a Inovação foi a necessidade de se 

construir alguma forma de medir e comparar objetivamente a proporção entre as disposições 

regulamentares que caminham na direção da inovação e aquelas que caminham na direção 

oposta, afastando ou dificultando a implementação de uma inovação num procedimento 

licitatório. Com isso, buscou-se construir um indicador que retratasse a potência do vetor da 

inovação que a estatal procura empregar nos seus procedimentos licitatórios. 

 

Vale destacar também que um dos objetivos da construção do índice diminuir os efeitos da 

subjetividade do juízo do pesquisador, inerente às pesquisas de abordagem qualitativa 

(VERGARA, 2005). Isso se aplica tanto no numerador quanto no denominador da fórmula, 

pois assim como a fronteira entre a classificação inovação e reafirmação pode ser considerada 

tênue, muitas vezes a estatal pode ter escolhido importar uma previsão legal para 

procedimentalizar um instituto em que o espaço para inovação seja realmente baixo.  

 

Para a construção do IPI, apenas quatro das cinco categorias da pesquisa são úteis, haja vista 

que as disposições regulamentares que pertencem à categoria repetição legal não produzem 

influência sobre a possibilidade de inovação numa licitação, pois sua incidência é inexorável 
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independentemente da previsão no regulamento de licitação (exemplo: repetições do texto da 

Lei 13.303/2016). Dessa forma, o índice é formado pelas quatro categorias restantes: 

inovação, reafirmação, importação legal e procedimentalização. 

 

A inclusão da categoria inovação no índice é de explicação lógica, pois essas disposições 

regulamentares já representam uma inovação, mesmo que ainda no campo normativo, pois a 

estatal decidiu preencher a lacuna legal com algo inédito, e não copiado de outro diploma 

legal. A estatal introduziu na sistemática normativa das suas licitações algo inédito na 

legislação, e, com isso, possui instrumentos jurídicos mais sólidos para efetivar a inovação na 

condução das licitações. Assim, as disposições regulamentares classificadas como inovação 

entram no numerador da fórmula que calcula o índice. 

 

Antagonicamente, está a posição das importações legais na fórmula do índice, haja vista que 

nelas estão as disposições normativas que foram interiorizadas espontaneamente pelas 

estatais, pois estão previstas em diplomas legais não obrigatoriamente incidentes sobre a 

estatal. Na premissa teórica que sustenta essa pesquisa, a diferença de tratamento 

constitucional e legal para as licitações das estatais em relação às da administração direta é 

um reconhecimento da necessidade de mais eficiência e menos burocracia para as estatais. 

Assim, quando um espaço normativo deixado pela Lei 13.303/2016 é preenchido pela estatal 

mediante a cópia de uma legislação incidente sobre a administração direta, pode-se inferir que 

ela decidiu por não inovar e interiorizar algo já consolidado na sistemática legal das 

licitações. As razões e os efeitos de uma importação legal são variáveis, mas, para o objetivo 

da pesquisa, é suficiente a constatação de que ela é um indício de não inovação. Assim, as 

importações legais entram no cálculo do índice no denominador. 

 

As reafirmações entram no índice ao lado das inovações, não porque elas são a mesma coisa, 

mas porque uma reafirmação pode servir de sustentação legal para a materialização de uma 

inovação no caso concreto. Como explicitado quando da construção das categorias de análise 

desta pesquisa (tópico 7.2), uma reafirmação no regulamento pretende reforçar um conceito, 

valor ou regra já existente em decorrência de previsão normativa, ainda que etérea.  

 

A reafirmação pretende produzir efeitos para legitimar uma disposição posta no regulamento 

que não encontra permissividade positiva objetiva na lei, mas é admissível com base em 

princípios ou pela digressão de outro artigo. É o caso da redação contida no art. 25 da 
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Resolução 3363/2018 do BNDES (Regulamento de formalização e execução dos contratos), 

que admite, excepcionalmente, o pagamento pela estatal antes de receber o objeto do 

fornecedor34. Mesmo reforçando o caráter excepcional da medida, a redação admite a 

possibilidade, o que já seria possível mesmo sem o artigo do regulamento pela falta de 

proibição legal e pela interpretação do art. 68 da Lei 13.303/2016, que determina que os 

contratos são regidos pelos preceitos de direito privado35. Essa inserção regulamentar busca 

reafirmar a conduta da estatal, que, nesse caso, poderia ser considerada inovadora numa 

perspectiva positiva objetiva (já que não existe artigo de lei que contenha essa permissão 

expressa), mas não representa uma inovação de fato, pois a medida encontra sustentação 

jurídica na sistemática legal e na jurisprudência do TCU. Porém, não se pode desmerecer o 

mérito desta inserção que visa dar segurança jurídica para uma prática da estatal que está a 

aproximando da sistemática do setor privado.  

 

Outro fator que aproxima uma reafirmação de uma inovação é a sua pretensão de produzir 

efeitos no momento da ação administrador, dando a ele mais um elemento para ser 

considerado na sua atuação, que terá esse reforço normativo o impulsionando na direção de 

um valor já previsto na legislação. A redação textual menos detalhada que uma reafirmação 

pode ter maximiza a liberdade do administrador para materializar o vetor reafirmado diante 

do caso concreto. Um exemplo que pode ser dado para clarear a explicação é a redação 

contida no art. 8o do regulamento de licitações do BNDES que reafirma a necessidade de 

evitar descontinuidade contratual através de atuação célere e eficiente dos envolvidos na 

licitação36. Essas previsões não inauguram nenhuma novidade na sistemática jurídica das 

licitações, mas dão ao administrador que estiver diante de uma iminente descontinuidade 

contratual mais segurança para implementar medidas heterodoxas para evitá-la. 

 

                                                 
34 Art. 25. O recebimento do objeto constitui condição indispensável para o pagamento do preço 
ajustado, sendo, excepcionalmente, admitida a antecipação do valor a ser pago, quando expressamente 
prevista no processo de contratação. 
35 Art. 68.  Os contratos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas, pelo disposto nesta Lei e 
pelos preceitos de direito privado. 
36 Art. 8o A descontinuidade dos fornecimentos e dos serviços prestados ao Sistema BNDES deverá 
ser evitada, através de uma atuação célere e eficiente, por todos os envolvidos no procedimento 
licitatório, dentro de suas respectivas atribuições.  
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Assim, tanto pela possibilidade de reafirmar a legalidade de uma previsão legal posta no 

regulamento de licitação, quanto pela possibilidade de conferir sustentação normativa para 

que o administrador inove diante do caso concreto mediante uma redação menos detalhada 

que visa orientar suas ações, no cálculo do Índice de Propensão a Inovação, as previsões 

regulamentares classificadas como reafirmações figurarão ao lado as “inovações”, no 

numerador da fórmula. 

 

Nessa premissa, as disposições regulamentares classificadas como procedimentalização estão 

no sentido oposto da fórmula de cálculo do índice. Isso porque, como elas visam detalhar 

rotinas, fixar atribuições, especificar conteúdo de documentos, ditar fluxos, e, para tanto, 

possuem, em regra, redação textual detalhada, elas diminuem o espectro de atuação do 

administrador, que fica com pouca margem para variações no caso concreto. Assim como as 

importações legais, que podem representar uma perda de oportunidade de inovação no texto 

do regulamento de licitação, as procedimentalizações figuram no denominador da fórmula 

que calcula o índice, pois, pelo seu conteúdo e detalhamento, podem dificultar ajustes e 

improvisações no curso procedimento. 

 

Assim, a fórmula de cálculo do Índice de Propensão a Inovação é a seguinte: 

 

 

Í�����	��	�	
����ã
	�	��
��çã
(���) = 	
��
��çã
 + �����	��çã


���
	��çã
	�����	 + �	
�������������çã

 

 

 

Onde: 

Inovação = número de disposições regulamentares que introduziram conceitos ou 

procedimentos inéditos na legislação federal. 

Refirmação = número de disposições regulamentares que reforçaram princípio, valor, 

conceito ou regra já incidente em decorrência da legislação. 

Importação legal = número de disposições regulamentares que interiorizaram textos ou rotinas 

oriundas de diploma legal não obrigatoriamente incidente sobre a estatal 

Procedimentalização = número de disposições regulamentares que disciplinam rotinas, fixam 

atribuições internas, descrevem conteúdos de documentos, determinam fluxos, detalham 
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institutos previstos na legislação, ou qualquer outra finalidade de natureza procedimental, não 

inovadora. 

 

Como exposto, a construção do índice buscou abarcar não só as inovações adicionadas 

expressamente no texto dos regulamentos como também a aquelas possíveis de ocorrerem no 

curso do procedimento, mesmo de baixo impacto, haja vista que a condução de uma licitação 

tem base jurídica não apenas na lei e no regulamento, mas também no edital do certame, além 

da jurisprudência e doutrina jurídica. Por isso, o índice construído foi nomeado de Índice de 

Propensão a Inovação, e sua utilização auxilia no alcance do objetivo da presente pesquisa. 

 

Portanto, o índice é formado pela divisão das disposições regulamentares que implementam 

ou propiciam a materialização de inovações (inovações + reafirmações) pelas disposições 

regulamentares que denotam uma não inovação ou dificulta sua materialização no curso do 

procedimento (importações legais+ procedimentalização).  

 

 Para estabelecer o parâmetro de classificação para o índice é preciso considerar as 

características do sistema normativo que rege as licitações públicas, sobretudo do direito 

brasileiro (positivista), além da sensibilidade social do tema compras públicas e a atuação dos 

órgãos de controle. Nesse exercício, portanto, a melhor maneira construir parâmetros factíveis 

e confiáveis para a mensuração do índice foi recorrer aos dados extraídos pela própria 

pesquisa.  

 

Assim, estão destacadas no gráfico a seguir as disposições regulamentares das sete estatais 

pesquisadas, com exceção das disposições classificadas como importação legal. 
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Figura 19 – consolidação geral (sem repetições legais)

 
Fonte: elaboração própria 

 

Aplicando-se a fórmula: 
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Surgem os seguintes resultados:  

 

Figura 20 – Índice de Propensão a Inovação calculado 

 
Fonte: elaboração própria 

 

BB BASA BNB CAIXA BNDES FINEP PETRO
BRAS

INOVAÇÃO 2 8 3 3 2 3 8
REAFIRMAÇÃO 3 23 4 4 33 21 26
PROCEDIMENTALIZAÇÃO 16 121 53 26 233 218 183
IMPORTAÇÃO LEGAL 47 90 98 32 54 59 81

0,05

0,08 0,09

0,12 0,12 0,13
0,15

0,10
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Prosseguindo na construção do parâmetro classificatório do índice, foi realizado o exercício 

de contabilizar as melhores performances individuais na categoria inovação, reafirmação e no 

conjunto importação legal + procedimentalização. A utilização da soma das importações com 

as procedimentalizações da mesma estatal (e não a captura dos melhores números 

individualmente) se justifica pois o conjunto constitiu o grupo de normas considerado 

necessário para uma normatização efetivamente praticada por uma estatal. No caso, a estatal 

que teve o menor número de importações legais e procedimentalizações, juntas, foi a Caixa 

Econômica Federal (32 importações legais + 26 procedimentalizações). Se essas duas 

categorias fossem separadas, o Banco do Brasil entraria no exercício pois teve o menor 

número de procedimentalizações (16), mas ao juntá-lo com as importações legais da CEF 

(32), poderíamos estar criando uma hipótese de normatização insustentável na prática. Como 

a CEF processa adequadamente suas licitações com 32 importações legais e 26 

procedimentalizações, podemos usar esses números com a certeza da sua viabilidade prática. 

 

Na categoria inovação, o Banco da Amazônia e a Petrobras tiveram as melhores performances 

(8), e o BNDES teve os melhores números na categoria reafirmação (33). Assim, com base na 

realidade praticada pelas próprias estatais, pode-se considerar uma configuração ótima para o 

índice a seguinte distribuição: 

 

8	�� !"çõ$%	�&'('/*$+, -,"%� � 33	,$"/�,0"çõ$%	�&123(�

32	�05 ,+"çõ$%	6$7"�%	 � 	26	5, 9$:�0$�+"6�;"çõ$%	�<3=�
� >,@A 

 

A configuração ótima se insere nos índices alcançados pelas estatais da seguinte maneira: 

Figura 21 – Índice de Propensão a Inovação calculado com hipótese ótima 

 
Fonte: elaboração própria 
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Verifica-se uma diferença considerável entre os índices alcançados pelas estatais 

individualmente quando comparado a uma configuração ótima, que, repita-se, foi construída 

mediante os números efetivamente alcançados nos regulamentos, com a junção das melhores 

performances nas categorias inovação (8, BASA/Petrobras), reafirmação (33, BNDES), e 

importação legal + procedimentalização (58, CEF), que foram consideradas juntas, como uma 

base de normatização que possua viabilidade prática. 

 

Foi possível caminhar ainda mais na construção de um parâmetro classificatório para o Índice 

de Propensão a Inovação – IPI, para que fosse estabelecido um patamar ideal, mas ao mesmo 

tempo factível. Para tanto, foram contabilizadas todas as disposições regulamentares 

classificadas como inovação pelo autor em todos os sete regulamentos de licitações 

pesquisados, chegando ao total de 29. Feita a análise das 29, verificou-se que 4 são 

semelhantes, o que fez com que tivéssemos 25 disposições regulamentares diferentes 

classificadas como inovação, que não possuem incongruências entre si.  

 

Assim, compilando todas as inovações encontradas nos sete regulamentos de licitação 

analisados, verificou-se a existência de 25 disposições regulamentares classificadas como 

inovação. Em tese, como não há interposição nem incongruência entre elas, qualquer das sete 

estatais poderia prever as 25 inovações nos seus regulamentos. Com isso, foi possível 

formatar uma configuração ideal para a estipulação do parâmetro classificatório para o índice 

de propensão a inovação, utilizando-se os achados da presente pesquisa e as performances 

efetivas das estatais.  

 

Chegou-se, portanto, ao patamar máximo do índice de propensão a inovação – IPI aplicando-

se a sua fórmula nos seguintes termos: 

 

  

25	�� !"çõ$%	(9 05�6": 	:"%	7	$%+"+"�%) + 33	,$"/�,0"çõ$%	(&123()

32	�05 ,+"çõ$%	6$7"�%	 + 	26	5, 9$:�0$�+"6�;"çõ$%	(<3=)
= A 
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O gráfico com os índices consolidados ficou da seguinte maneira: 
 

Figura 22 – Índice de Propensão a Inovação calculado com as hipóteses ótima e ideal 

 
Fonte: elaboração própria 

 
 
 
Assim, o índice de propensão a inovação 1 foi o patamar máximo passível de ser atingido, de 

acordo com as disposições regulamentares implementadas pelas próprias estatais pesquisadas. 

Com essa constatação, foi possível estabelecer um parâmetro analítico para que a pesquisa se 

aproximasse mais do seu objetivo de verificar como as estatais preencheram os espaços 

normativos deixados pela Lei 13.303/2016 para os seus regulamentos de licitação.  

 

Aliado ao número proporcional de inovações encontradas nos sete regulamentos pesquisados, 

que pode ser considerado baixo haja vista o maior deles ter sido de 2% (BASA e 

PETROBRAS), o índice de propensão a inovação aumenta a acuracidade e as possibilidades 

analíticas da pesquisa na para o alcance do seu objetivo.  

 

No tópico a seguir, o índice de propensão a inovação será utilizado na formação da matriz de 

resultados, juntamente com a análise do grau de repetição dos regulamentos das estatais. 
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9.2 MATRIZ DE INOVAÇÕES E REPETIÇÕES 
 

 

Visando alcançar o objetivo da pesquisa, ressaltado inclusive no seu título, de verificar se as 

estatais submetidas a competição de mercado preencheram os espaços normativos deixados 

pela Lei 13.303/2016 para os seus regulamentos de licitação maximizando o vetor da 

inovação ou reproduzindo disposições legais, foi construída uma matriz de resultados, que 

engloba as duas vertentes de investigação da pesquisa: inovação e repetição. 

 

Como visto nos tópicos anteriores, o número absoluto de inovações pode ser considerado 

baixo, conforme mostra o quadro a seguir: 

 

Figura 23 – número absoluto de inovações 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Visando depurar a avaliação da inovação empregada pelas estatais nas suas licitações, foi 

criado o Índice de Propensão a Inovação, que leva em consideração todas as classificações de 

disposições regulamentares construídas nesta pesquisa, com exceção das repetições legais. A 

aplicação da fórmula do índice levou ao seguinte resultado: 

 

 

 

 

 

2 2
3 3 3

8 8
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Figura 24 – Índice de Propensão a Inovação com hipóteses ótima e ideal 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Além do índice de propensão a inovação, foi construída uma matriz para posicionar as estatais 

analisadas nos dois aspectos que pautaram o objetivo da pesquisa, a verificação do nível de 

inovação e de repetição empregado nos seus regulamentos de licitação.  

 

A Matriz de Inovações e Repetições é formada pelo eixo Y, que retrata o Índice de Propensão 

a Inovação - IPI, explicitado no tópico anterior, e pelo eixo X, que retrata o percentual das 

disposições regulamentares que interiorizaram previsões legais inexoravelmente aplicáveis às 

estatais, ou seja, o percentual que estatal obteve na classificação repetição legal. 

 

Os percentuais de cada estatal na classificação repetição legal foram: 
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Figura 25 – Percentuais de repetição legal 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Assim, aplicando Índice de Propensão a Inovação – IPI no eixo Y e o percentual de repetição 

legal no eixo X, está formada a Matriz de Inovações e Repetições, com a seguinte 

apresentação: 

 

Figura 26 – Matriz de Inovações e Repetições 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

21% 23% 23%

38%

59%

74% 76%

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Ín
d

ic
e 

d
e 

P
ro

p
en

sã
o

 a
 In

o
va

çã
o

Percentual de repetição legal



74 

 

O eixo X varia de 0 a 1, reproduzindo o percentual relativo às repetições legais de cada 

estatal. O eixo Y, que representa o Índice de Propensão a Inovação - IPI, como visto no tópico 

anterior, que também varia de 0 a 1, sendo 1 o patamar máximo obtido no próprio universo da 

pesquisa (cenário ideal, conforme explicitado no tópico anterior). 

 

A partir desses parâmetros, a Matriz de Inovações e Repetições apresenta quatro quadrantes 

classificatórios, que podem posicionar as estatais com base nos seus índices correspondentes 

aos dois eixos. A matriz e seus quadrantes possuem a seguinte apresentação: 

 

Figura 27 – Matriz de Inovações e Repetições com quadrantes 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

Para o posicionamento das estatais na matriz, visando corroborar sua acuracidade, foi também 

adicionada a compilação ótima extraída das melhores performances das estatais, formada pela 

menor repetição legal obtida (BNDES: 21%), e o melhor índice de propensão a inovação 

(combinação ótima: 0,71), juntamente com a combinação média. A matriz com todas as 

estatais posicionadas e com as combinações ótima e média obtidas na pesquisa apresenta a 

seguinte configuração: 
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Figura 28 – Matriz de Inovações e Repetições - final 

 

Fonte: elaboração própria 
 

 

A matriz foi capaz de classificar as estatais de acordo com os vetores da inovação e repetição 

legal empregados nos seus regulamentos de licitação, contribuindo, portanto, para o alcance 

do objetivo da pesquisa. 
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10 DISCUSSÃO SOBRE OS ACHADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A construção do Índice de Propensão à inovação e da Matriz de Inovações e Repetições foi 

útil para o atingimento da pesquisa. Segundo os critérios utilizados pelo pesquisador, 

expostos ao logo da pesquisa, todas as estatais foram posicionadas nos quadrantes que 

representam baixo grau de inovação, sendo que 3 também ficaram posicionadas no quadrante 

que representa alta repetição legal. A utilização da hipótese ótima, que considerou as 

melhores performances das estatais, foi útil para a comprovação de que é factível o 

posicionamento no quadrante que representa alta inovação e baixa repetição legal. É possível 

correlacionar essas classificações com a teoria de Alexandre dos Santos Aragão (2018), 

exposta no marco teórico, pois elas indicam que as estatais ainda possuem oportunidades de 

inovação para serem concretizadas no espaço normativo que a Lei 13.303/2016 deixou para 

os seus regulamentos de licitação. 

 

Quanto aos números absolutos das classificações das disposições regulamentares, a pesquisa 

revelou que não há uma uniformidade de normatização entre as estatais, que apresentaram 

características diferentes na extensão e no conteúdo dos seus regulamentos de licitação, 

ilustrada no quadro geral a seguir disposto. 

Figura 29 – consolidação geral

 
Fonte: elaboração própria 

BB BASA BNB CAIXA BNDES FINEP PETRO
BRAS

INOVAÇÃO 2 8 3 3 2 3 8
REAFIRMAÇÃO 3 23 4 4 33 21 26
PROCEDIMENTALIZAÇÃO 16 121 53 26 233 218 183
IMPORTAÇÃO LEGAL 47 90 98 32 54 59 81
REPETIÇÃO LEGAL 221 151 288 188 85 89 91
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Verificou-se que há uma proporcionalidade inversa entre repetição legal e 

procedimentalização. As estatais que apresentaram os menores números de repetições legais 

apresentaram os maiores de procedimentalizações. A exceção foi o BASA, que manteve esses 

níveis com alguma similaridade, mas, ao mesmo tempo, apresentou alta importação legal, que 

pode ter sido usada como instrumento para a procedimentalização das suas licitações. 

 

Há uma certa uniformidade entre a configuração do Banco do Brasil e da Caixa Econômica 

Federal. Os dois apresentaram alto índice de repetição legal, baixa procedimentalização e 

baixo número de inovações. A configuração do Banco do Nordeste é semelhante à deles, mas 

o BNB apresentou números absolutos mais altos de repetição e importação legal. 

 

Nesse ponto, pode-se fazer uma correlação dos achados da pesquisa com o seu marco teórico, 

especificamente quanto aos efeitos que a competição com concorrentes privados poderia 

produzir nos regulamentos de licitação. Dentre as seis estatais do setor financeiro pesquisadas, 

apenas o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal enfrentam alta concorrência com 

bancos privados. Os achados apontam que, apesar de apresentarem poucas inovações, 

justamente essas duas estatais obtiveram números de procedimentalizações consideravelmente 

menores do que as demais (BB: 16; CEF: 26), assim como os números de importações legais 

mais baixos (BB: 47; CEF: 32). Como visto ao longo da pesquisa, não é possível concluir que 

a atuação em mercado altamente competitivo produz mais inovações, mas os números baixos 

de procedimentalizações e importações legais podem ser um indício de que seus processos 

internos são menos burocratizados. Nesse quesito, BNDES, FINEP e Petrobras, tiveram a 

categoria procedimentalização nos níveis mais altos, o que pode ser um indício de alta 

burocratização. Mas essa suposição precisa de aprofundamento específico para ser 

confirmada, notadamente mediante o uso combinado de métodos de análise de conteúdo, 

estudo de casos e etnografia, haja vista que a procedimentalização do BB e CEF pode estar 

prevista em outros normativos internos de alçadas mais baixas, hipótese provável pela 

comparação do conteúdo das suas disposições procedimentais com as do BNDES, FINEP e 

Petrobras. 

 

O destaque da Petrobras na categoria inovação, que obteve o maior número absoluto junto 

com o BASA (8), pode ser atribuído ao vetor da governança. Isso porque, das 8 inovações que 

a Petrobras consolidou no seu regulamento, 5 dizem respeito à criação de comitês ou de 



78 

 

colegiados decisórios não previstos na legislação, nem mesmo encontrados nos regulamentos 

das outras estatais, e apenas uma inovação caminha objetivamente na direção do valor 

eficiência. Esse achado se relaciona com a visão do pesquisador Mario Engler Pinto Junior 

(2016) exposta no marco teórico desta pesquisa, que ressaltou a necessidade de aumentar a 

governança e a credibilidade das estatais como a principal motivação da edição da Lei 

13.303/2016. Relembre-se, nesse contexto, que a Petrobras foi a empresa estatal mais atingida 

pelos desvios revelados na operação Lava-Jato, que eram operados, em sua maioria, 

justamente nas licitações e contratações. 

 

Já as inovações do Banco da Amazônia, que também chegaram a 8, relacionam-se em sua 

totalidade com o valor eficiência. Essa diferença de vetores também é observada na categoria 

reafirmação, pois das 23 reafirmações do BASA, 11 buscaram reforçar o valor eficiência, e 

apenas 2 o da governança. As reafirmações da Petrobras focaram no valor da segurança 

jurídica (21 das 26), o que também pode ser correlacionado com o marco teórico citado e, 

portanto, interpretado como uma busca pela diminuição de incertezas sobre suas práticas 

contratuais, colocadas em cheque com as revelações da operação Lava-Jato. A mesma 

correlação com o marco teórico pode ser feita pelo alto número de procedimentalização da 

Petrobras, pois essas disposições ritualizam os processos internos e deixam pouco espaço para 

variações de rotinas, o que pode ter sido um vetor intencional da estatal, considerando o seu 

contexto institucional. 

 

É possível dizer, diante dos resultados da pesquisa, que o contexto político pode ter exercido 

relevante influência no processo de elaboração dos regulamentos de licitações das estatais 

pesquisadas. Como destacado por AMORIM NETO (2016), o cenário político à época da 

edição da Lei 13.303/2016 era extremamente conturbado, e a operação Lava-Jato, um dos 

fatores mais potentes da crise, teve como epicentro justamente os processos de contratação de 

uma empresa estatal (Petrobrás). É natural que esse cenário, avesso às inovações, tenha 

influenciado os advogados e gestores das empresas estatais na elaboração dos seus 

regulamentos de licitações, gerando baixos índices de inovações. 

 

Pelo exposto, acredita-se que a pesquisa cumpriu o objetivo a que se propôs, pois foi capaz de 

categorizar o conteúdo dos regulamentos de licitações das estatais para verificar como elas 

preencheram os espaços normativos deixados deliberadamente pela Lei 13.303/2016. Seus 

achados podem fornecer insumos para a realização de exercícios analíticos, mudanças 
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regulamentares e para a promoção de debates sobre inovações na administração pública.  As 

análises críticas e classificações realizadas pelo autor, que se consubstanciaram no Índice de 

Propensão a Inovação e a na Matriz de Inovações e Repetições, visaram exclusivamente o 

alcance do objetivo da pesquisa, cujas limitações são oportunamente relembradas neste 

fechamento, para que seja afastado o risco de interpretação deste trabalho como uma tentativa  

de mensuração do nível de inovação efetivamente empregado pelas estatais nas suas 

licitações, o que somente seria possível através da análise dos procedimentos licitatórios 

concretamente materializados. 

 

 

10.1  RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

A pesquisa buscou averiguar como as estatais preencheram os espaços normativos que a Lei 

13.303/2016 deixou para os seus regulamentos de licitações. Seus achados revelaram baixo 

grau de inovação, alto grau de repetição legal e de normatização procedimental.  

 

Diante disso, vale o registro de recomendações para trabalhos futuros relacionados ao tema, 

para que sejam investigadas as causas desse quadro. Podem ser feitas algumas especulações 

(despretensiosas, frise-se), como, por exemplo, o medo dos órgãos de controle (talvez a mais 

importante), a influência do contexto político (e as decorrências da Lava-Jato), a má 

compreensão do erro na administração pública (sobretudo no tema compras públicas), a falta 

de incentivos para inovar, o perfil avesso à risco do empregado público e, por último, mas não 

menos importante, o perfil e a atuação dos advogados públicos, que, em regra, parecem deter  

alto conhecimento técnico mas não outras habilidades favoráveis às inovações. 

 

Vale registrar também a recomendação para trabalhos que possam aprimorar as análises aqui 

realizadas, notadamente para que sejam valorados e escalonados os impactos que as 

disposições regulamentares de diferentes naturezas produzem efetivamente nas licitações.  

 

Assim, recomenda-se que futuras pesquisas ligadas ao tema procurem aprofundar as 

investigações sobre as causas do baixo grau de inovação na administração pública, 

notadamente no campo das licitações, e sobre os efeitos práticos que as diferentes disposições 

regulamentares produzem nos procedimentos licitatórios. Para tanto, podem se mostrar mais 

adequados os métodos estudo de caso e etnografia.  
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ARTIGO DO REGULAMENTO TIPO DE PREVISÃO LEGISLAÇÃO REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES VALORES REFORÇADOS

art. 1º repetição legal

art. 28                              OBS: 

as referências sem citação da 

lei correspondem à Lei 

13.303/2016

art. 1º §1º reafirmação

o inciso IV diz que o 

regulamento tem por 

fundamento "ampliar a 

eficiência no procedimento da 

contratação"

eficiência 

art. 1º §2º repetição legal art. 28

art. 1º §3º procedimentalização remete a normas aplicáveis

art. 1 §4º repetição legal art. 5º Lei 12232/2010

art. 1 §5º reafirmação

reforça os príncipios da 

instrumentalidade da licitação 

e da eficiência, além de 

remeter a valores do setor 

privado

eficiência 

art. 2º repetição legal art. 27 §3º

art. 2º §único repetição legal art. 44 Decreto 8945/16

art. 3º repetição legal art. 28 §3º

art. 3º §1º repetição legal art. 28 §4º

art. 3 §2º repetição legal art. 68

art. 4º procedimentalização definições

art. 5º procedimentalização atribuições da diretoria
art. 6º - Art. 6º Compete ao 

Comitê de Governança das 

Aquisições assessorar a 

Diretoria Executiva na 

tomada de decisão sobre 

aquisições para assegurar, 

em especial:

I - o alinhamento das 

políticas e das estratégias de 

gestão das aquisições às 

prioridades de negócio do 

Banco;

II - o acompanhamento de 

resultados e a promoção de 

soluções que visem a 

melhoria do desempenho 

dos serviços relacionados 

com as aquisições;

III - a utilização eficiente de 

recursos;

IV - a eficiência na 

disponibilidade e no 

desempenho dos objetos 

adquiridos;

V - a mitigação de riscos nas 

aquisições; e

VI - o cumprimento dos 

papeis, responsabilidades e 

inovação

cria um "Comitê de 

Governança das Aquisições". É 

inovação pois não há essa 

previsão na legislação e 

aprimora a governança e a 

eficiência das aquisições.

eficiência e governança 

art. 7º procedimentalização atribuições internas

art. 8º procedimentalização atribuições internas

art. 8º §1º repetição legal art. 32, I

art. 8º §2º importação legal art. 38 §único Lei 8666/93

art. 9º procedimentalização atribuições internas

art. 10 procedimentalização atribuições internas

art. 11 procedimentalização atribuições internas

art. 12 repetição legal art. 14 Lei 9784/99

art. 12 §único procedimentalização
preferencia para delegação 

por tempo determinado

art. 13 reafirmação

determina um planejamento 

anual alinhado aos objetivos 

estratégicos do Banco

eficiência

art. 13 §único procedimentalização

especifica o planejamento, 

sem inovação em relação às 

práticas de planejamento e 

emanações normativas da Sest

ANEXO I - BASA



art. 14 procedimentalização remete ao plano de aquisições

art. 14 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 14 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 15 procedimentalização
requisitos da requisição, sem 

inovações

art. 16 procedimentalização dita o início do procedimento

art. 17 reafirmação

requisitos dos estudos, reforça 

e sistematiza a necessidade de 

planejamento, mas sem 

inovação quanto aos 

elementos de projeto básico e 

de procedimento 

administrativo bem instruído

planejamento

art. 17 §1º procedimentalização
remete as contratações de TI 

para a IN 4/2014 SLTI

art. 17 §2º reafirmação

racionaliza o esforço de 

justificativa de acordo com as 

características do objeto. Não 

é inovação porque pode ser 

feito com base no princípio da 

eficiência

eficiência

art. 17 §3º reafirmação idem ao §2º eficiência

art. 18 procedimentalização atribuições internas

art. 18 §1º procedimentalização remete a outro artigo

art. 18 §2º procedimentalização
permite substituir relatório 

técnico por anteprojeto

art. 19 repetição legal art. 42

art. 19 §único procedimentalização

cria um relatório técnico 

anexo ao PB, não é novidade 

pois a definição legal de PB 

impõe a necessidade de 

estudos técnicos adequados

art. 20 repetição legal art. 42

art. 20 §único repetição legal art. 42

art. 21 procedimentalização

determina padronização, já 

prevista no 32 I da Lei 

13303/16

art. 21 §único procedimentalização detalha a padronização

art. 22 reafirmação

maximiza vários elementos do 

projeto básico que 

impulsinonam o planejamento 

e a especificação adequada, 

não é inovação pois não 

reestrutura o instituto

planejamento

art. 22 §1º reafirmação

estipula como diretriz de 

decisão as consequências para 

a competição do Banco com 

seus concorrentes privados

planejamento

art. 22 §2º reafirmação

estipula práticas de otimização 

visando redução de custo. Não 

é inovação pois a 

jurisprudência do TCU já 

consolida essa prática.

eficiência

art. 22 §3º repetição legal art. 47

art. 23 repetição legal art. 42 VIII

art. 23 §único repetição legal art. 42 VII elementos do anteprojeto

art. 24 importação legal IN 05/2017 MPOG

art. 24 §1º repetição legal art. 46

art. 24 §2º repetição legal art. 46 §único



art. 25 importação legal IN 05/2017 MPOG

A IN não é de aplicação 

obrigatória para as estatais. 

Assim, apesar de serem boas 

práticas que visam a eficiência 

do contrato, são práticas 

vindas da administração 

direta, e não do setor privado.

art. 25 §1º importação legal IN 05/2017 MPOG

art. 25 §2º importação legal IN 05/2017 MPOG

art. 25 §3º importação legal IN 05/2017 MPOG

art. 26 importação legal IN 05/2017 MPOG

art. 26 §1º importação legal IN 05/2017 MPOG

art. 26 §2º importação legal IN 05/2017 MPOG

art. 26 §3º importação legal IN 05/2017 MPOG

art. 26 §4º importação legal IN 05/2017 MPOG

art. 27 importação legal IN 05/2017 MPOG

art. 27 §único importação legal IN 05/2017 MPOG

art. 28 importação legal IN 05/2017 MPOG

art. 29 repetição legal art. 45

art. 30 repetição legal art. 42 VIII e 43 §1º

art. 31 procedimentalização finalidades da pesquisa

art. 32 importação legal IN 03/2017 MPOG

art. 32 §1º procedimentalização parâmetros para pesquisa

art. 32 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 33 importação legal IN 03/2017 MPOG

art. 33 §1º repetição legal art. 31 §2º

art. 33 §2º importação legal IN 03/2017 MPOG

art. 34 importação legal IN 03/2017 MPOG

art. 34 §1º importação legal IN 03/2017 MPOG

art. 34 §2º procedimentalização parâmetros para pesquisa

art. 34 §3º importação legal IN 03/2017 MPOG

art. 34 §4º importação legal IN 03/2017 MPOG

art. 34 §5º procedimentalização parâmetros para pesquisa

art. 35 importação legal IN 03/2017 MPOG

art. 35 §único procedimentalização

necessidade de justificativa 

para aceitar pesquisa de 

preços com prazo superior a 

180 dias

art. 36 importação legal IN 03/2017 MPOG

art. 37 reafirmação

reforça que a licitação deve 

ser processada visando a 

eficiência necessária para um 

Banco que opera em 

concorrência. Não é inovação 

pois isso é decorrência do 

princípio da eficiência. 

eficiência

art. 37 §único repetição legal art. 38 e art. 44

art. 38 repetição legal art. 42

art. 39 importação legal art. 15, III Lei 8.666/93

art. 39 §único procedimentalização
decorrência da previsão do 

caput

art. 40 repetição legal art. 31, art. 34

art. 40 §1º repetição legal art. 34 §3º

art. 40  §2º repetição legal art. 11 LC 105/2011

art. 40 §3º repetição legal art. 34 §3º

art. 41 repetição legal art. 28, 29, 30, 32, art. 54

art. 41 §1º repetição legal art. 32 §3º, §4º, art. 51 §2º

art. 41 §2º repetição legal art. 52



art. 42 reafirmação

O artigo desobriga a realização 

de licitação, em dois incisos, 

copia a lógica do art. 28 §3º da 

Lei 13.303, e em um inciso 

admite como fundamento a 

obrigatoriedade do 

cumprimento de princípio. 

Apesar de não ser cópia de 

texto legal, essa redação não é 

inovação porque a aplicação 

dos princípios prescinde de 

norma específica, além do que 

essa redação parece ser de 

difícil materialização, pela 

dicotomia entre vários 

princípios.

eficiência

art. 43 importação legal
art. 26, 27, 28, 30, 33, 36 

Decreto 7581/11

art. 43 §1º repetição legal art. 54 §4º II

art. 43 §2º importação legal art. 46 §2º Lei 8666/93

art. 43 §3º repetição legal art. 70 §1º e art. 58 III

art. 43 §4º procedimentalização define alta complexidade

art. 43 §5º repetição legal art. 54 §2º art. 34 §1º

art. 43 §6º importação legal
art. 28 a 31 Decreto 

7581/2011

art. 43 §7º importação legal art. 33 Decreto 7581/2011

art. 43 §8º importação legal
art. 36 §4º Decreto 

7581/2011

art. 43 §9º importação legal art. 37 Decreto 7581/2011

art. 43 §10 repetição legal art. 54 §8º

art. 44 repetição legal art. 64

art. 44 §1º importação legal
art. 86 §2º Decreto 

7581/2011

art. 44 §2º importação legal
art. 86 §3º Decreto 

7581/2011

art. 44 §3º importação legal
art. 86 §4º Decreto 

7581/2011

art. 44 §4º importação legal
art. 86 §1º Decreto 

7581/2011

art. 45 procedimentalização
momento da indicação de 

dotação na pré-qualificação

art. 46 repetição legal art. 64

art. 47 repetição legal art. 29

art. 47 §1º procedimentalização

procedimentaliza a 

contratação direta, sem 

inovação pois introduz a 

jurisprudência consolidada do 

TCU (ex: Acordão 1084/2007)

art. 47 §2º importação legal art. 48 §3º Lei 8666/93

art. 47 §3º procedimentalização
parâmetros para escolha de 

imóvel, sem inovação

art. 47 §4º repetição legal art. 29 §1º

art. 47 §5º procedimentalização
Jurisprudência consolidada do 

TCU (ex: Acordão 2139/2014)

art. 47 §6º repetição legal art. 29 XI Sumula 265 TCU

art. 47 §7º repetição legal art. 29 §2º

art. 47 §8º repetição legal art. 28 §4º

art. 47 §9º repetição legal art. 29 §3º

art. 47 §10 repetição legal art. 30 §3º

art. 47 §11 procedimentalização atribuições internas

art. 48 repetição legal art. 30

art. 48 §1º repetição legal art. 30 §1º

art. 48 §2º repetição legal art. 30 §3º

art. 48 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 49 procedimentalização

art. 49 §1º repetição legal art. 51

art. 49 §2º procedimentalização

art. 49 §3º repetição legal art. 51 §1º

art. 49 §4º repetição legal art. 34

art. 49 §5º procedimentalização

art. 49 §6º procedimentalização



art. 49 §7º repetição legal art. 31 §4º

art. 49 §8º procedimentalização organização de documentação

art. 50 repetição legal art. 51 §2º

art. 50 §1º repetição legal art. 32 §3º

art. 50 §2º repetição legal art. 32 §4º

art. 50 §3º repetição legal art. 32 §4º

art. 51 repetição legal art. 39

art. 51 §1º repetição legal art. 4º Lei 10520/2002

art. 51 §2º repetição legal art. 39 §único

art. 51 §3º repetição legal art. 48

art. 52 importação legal art. 38 §único Lei 8666/93

art. 52 §1º procedimentalização

art. 52 §2º procedimentalização

art. 52 §3º procedimentalização

art. 53 importação legal art. 15 I Lei 8666/93

art. 53 §1º repetição legal art. 67

art. 53 §2º procedimentalização

art. 53 §3º procedimentalização

art. 53 §4º procedimentalização

art. 53 §5º procedimentalização

art. 53 §6º procedimentalização

art. 53 §7º repetição legal art. 67 §único

art. 53 §8º importação legal IN 3/2018  MPOG SIASG

art. 54 repetição legal art. 65

art. 54 §1º repetição legal art. 65

art. 54 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 54 §3º repetição legal art. 65 §1º

art. 54 §4º importação legal IN 3/2018  MPOG

art. 54 §5º - § 5º O edital 

que conduzir o 

procedimento licitatório 

poderá indicar como válido e 

aceitável o cadastro de 

outros órgãos.

inovação

possibilita o uso do cadastro 

de outros ógãos para uso nas 

suas licitações. É inovação pois 

é um novo processo e não há 

previsão legal nesse sentido e 

maximiza a eficiência.

eficiência

art. 55 procedimentalização detalha a publicidade do edital

art. 55 §único procedimentalização forma de cadastramento

art. 56 repetição legal art. 65 §2º

art. 56 §1º procedimentalização
divide fornecedores por 

atuação no cadastro

art. 56 §2º repetição legal art. 65 §1º

art. 56 §3º procedimentalização

art. 57 repetição legal art. 58

art. 57 §1º procedimentalização procedimentos operacionais

art. 57 §2º repetição legal IN 3/2018  MPOG

art. 58 repetição legal art. 65 §3º

art. 58 §1º procedimentalização
procedimentos de 

classificação dos cadastros

art. 58 §2º procedimentalização

art. 59 repetição legal art. 65 §4º

art. 60 repetição legal art. 64

art. 60 §1º repetição legal art. 64 §1º

art. 60 §2º procedimentalização
requisitos do edital de pré-

qualificação

art. 60 §3º reafirmação

reafirma estipula critérios de 

avaliação na pré-qualificação 

com base na qualidade,  

incorporando parâmetros 

normalmente utilizados para a 

técnica e preço. Não é 

inovação pois essa prática 

seria admitida sem 

necessidade da previsão 

expressa, mas reforça a 

segurança jurídica

eficiência e segurança 

jurídica

art. 60 §4º procedimentalização etapa dos procedimentos

art. 60 §5º repetição legal art. 64 §5º



art. 60 §6º procedimentalização

forma de apresentação dos 

documentos. A possibilidade 

de correções e 

reapresentações não é 

inovação porque a sistemática 

da pré-qualificação admite, 

por ser permanente.

art. 61 repetição legal art. 64 §4º

art. 62 procedimentalização

art. 63 - Visando à 

modernização da pré-

qualificação do Banco da 

Amazônia, qualquer 

interessado poderá oferecer 

soluções que, apesar de não 

atenderem a especificação 

da relação de bens de 

interesse do Banco ou os 

requisitos da pré- 

qualificação, atendam a 

finalidade pretendida com o 

objeto.

inovação

permite a apresentação de 

soluções diferentes mas que 

atendam à finalidade da pré-

qualificação. É inovação pois o 

texto legal nada fala, o que 

poderia levar à interpretação 

de  necessidade de  eliminação 

do estudo que não atendesse 

às especificações pela lógica 

vigente, mas a expressa 

previsão regulamentar 

incentiva e legitima o 

recebimento.

eficiência

art. 63 §1º procedimentalização
estipula a forma de 

apresentação.

art. 63 §2º procedimentalização conclusão da pré-qualificação

art. 64 repetição legal art. 64 §7º
art. 65 - O Sistema de 

Registro de Preços - SRP será 

precedido de ampla 

pesquisa de mercado e 

poderá ser utilizado como 

instrumento de aquisições, 

por pregão ou pelos modos 

de disputa aberto ou 

fechado, quando: I - não for 

possível definir previamente 

o quantitativo do objeto 

demandado;

II - não existir certeza do 

fluxo de caixa para as 

despesas correntes do 

Banco;

III - constatada a 

necessidade e compras 

habituais ou entregas 

parceladas;

IV - o pagamento estiver 

condicionado a entrega de 

produtos ou serviços a 

terceiros;

V - for necessário garantir 

quantidade mínima de 

estoque no fornecedor para 

demandas eventuais;

inovação

admite a possibilidade do uso 

de Registro de Preços em 

situações além do que diz a 

legislação (Decreto 

7892/2013), e deixa aberta a 

possibilidade de outras 

hipóteses à juízo da Diretoria. 

Por ir além do que diz o 

decreto e a Lei 13303/16, o 

regulamento inova e maximiza 

a utilização do SRP 

eficiência

art. 65 §1º reafirmação

estipula que o Decreto que 

rege os Registros de Preços 

(7892/2013) aplica-se 

somente no que não conflitar 

com o regulamento do Banco, 

até que seja editado novo 

decreto sob a égide da Lei 

13.303/2016. Essa 

interpretação decorre do 

alcance do Decreto, que 

expressamente diz 

regulamentar o SRP da Lei 

8666/93 e do art. 66 da Lei 

13303/2016 que não remeteu 

para ele, mas a previsão no 

regulamento reforça a 

segurança jurídica.

eficiência e segurança 

jurídica



art. 65 §2º repetição legal art. 66 §1º

art. 65 §3º repetição legal art. 66 §2º V

art. 66 importação legal art. 12 Decreto 7892/2013

art. 66 §1º importação legal
art. 12 §4º Decreto 

7892/2013

art. 66 §2º importação legal
art. 12 §3º Decreto 

7892/2013

art. 66 §3º importação legal
art. 12 §1º Decreto 

7892/2013

art. 67 - Nas contratações 

para objetos de 

necessidades permanentes 

do Banco da Amazônia 

poderá será utilizado o 

Sistema de Registro de 

Preços Permanente - SRPP.

inovação

estipula o Registro de Preços 

Permanente. É inovação pois, 

mesmo havendo 

regulamentação em ambito 

estadual, o instituto é muito 

novo e não há regulamentação 

legal no âmbito federal.

eficiência

art. 67 §1º procedimentalização
definição de demanda 

permanente

art. 67 §2º procedimentalização prazo de vigência do SRPP

art. 68 procedimentalização atualização dos preços

art. 69 procedimentalização
estipula requisitos para a 

atualização do SRPP

art. 69 §1º procedimentalização
estipula requisitos para a 

atualização do SRPP

art. 69 §2º procedimentalização publicidade do aviso

art. 69 §3º procedimentalização
classificação do fornecedor 

pelo ramo de atividade

art. 69 §4º procedimentalização dispensa a intenção de SRP

art. 70 procedimentalização condições de nova disputa

art. 70 §único procedimentalização

manutenção dos preços 

registrado caso os novos 

lances fiquem acima. Não é 

inovação por ser decorrência 

natural da deserção/fracaso, 

mas é uma boa prática e a 

previsão reforça a legitimidade

art. 71 reafirmação

prevê o credenciamento e 

reforça que ele pode ser usado 

para maximizar a estratégia e 

a atividade fim da instituição. 

Não é inovação pois a 

natureza do credenciamento 

já permite essas hipóteses, 

mas a previsão reforça o vetor

eficiência

art. 71 §1º procedimentalização

define credenciamento, sem 

inovação quanto ao conceito 

jurídico consolidado

art. 71 §2º procedimentalização

estipula requisitos do 

credenciamento com 

parâmetros de cabimento

art. 71 §3º reafirmação

estipula requisitos do 

credenciamento com 

parâmetros de cabimento, 

reforça valores de 

planejamento e governança

governança

art. 72 procedimentalização atribuições internas

art. 72 §1º procedimentalização requisitos do processo

art. 72 §2º procedimentalização requisitos da publicidade

art. 72 §3º reafirmação
reforça requisitos da legislação 

e jurisprudência, sem inovação

planejamento e segurança 

jurídica

art. 73 repetição legal art. 47 c II

art. 73 §1º reafirmação reforça o julgamento objetivo impessoalidade

art. 73 §2º procedimentalização
processamento do 

credenciamento



art. 74 procedimentalização

preve a possibilidade de 

convites a interessados, o que 

não é inovação

art. 75 procedimentalização processamento das minutas

art. 75 §único procedimentalização
prorrogação do 

credenciamento

art. 76 procedimentalização
possibilidade de diligência, 

sem inovação

art. 77 procedimentalização atribuições internas

art. 78 reafirmação

permite a edição de normas 

sobre o cabimento do 

credenciamento e elenca 

situações exemplificativas, 

sem inovação quanto ao 

entendimento consolidado 

sobre o instituto.

segurança jurídica

art. 78 §único reafirmação
reafirma interesse público e 

governança
governança

art. 79 repetição legal art. 68

art. 80 repetição legal art. 69

art. 80 §único procedimentalização
formas de exigir a matriz de 

risco

art. 81 repetição legal art. 70

art. 81 §1º reafirmação

reafirma a ponderação e a 

motivação na exigência de 

garantia, sem inovação

motivação

art. 81 §2º repetição legal art. 70 §1º

art. 81 §3º repetição legal art. 70 §2º

art. 81 §4º repetição legal art. 70 §3º

art. 81 §5º procedimentalização
prazo para apresentação de 

garantia

art. 81 §6º procedimentalização
prazo para apresentação de 

garantia

art. 81 §7º - Nenhum 

pagamento poderá ser feito 

à contratada antes de 

apresentada e aceita pelo 

Banco a garantia contratual.

reafirmação

não permite pagamento ao 

fornecedor antes do 

recebimento da garantia. Isso 

pode engessar o Banco e deixá-

lo em mora, apesar de ser uma 

regra que visa resguardar sua 

segurança. A inclusão da 

cláusula no regulamento 

aumenta a segurança jurídica 

para sua aplicação

segurança jurídica

art. 81 §8º repetição legal art. 70 §4º

art. 82 procedimentalização

considera passível de 

penalidade o atraso da 

garantia

art. 83 repetição legal art. 71 

art. 83 §único repetição legal art. 71 §único

art. 84 procedimentalização
procedimentos internos de 

autuação do procedimento

art. 84 §único procedimentalização
procedimentos internos de 

autuação do procedimento

art. 85 procedimentalização
procedimentos para 

formalização do contrato

art. 85 §1º repetição legal art. 32 I

art. 85 §2º procedimentalização
procedimentos de compras 

simplificados

art. 86 repetição legal art. 73

art. 86 §1º procedimentalização
define quando pode ser 

dispensado o contrato

art. 86 §2º repetição legal art. 73 §único

art. 87 repetição legal art. 74

art. 87 §único repetição legal Decreto 7845/2002

art. 88 repetição legal art. 75

art. 88 §1º repetição legal art. 75 §1º

art. 88 §2º repetição legal art. 75

art. 88 §3º repetição legal art. 75 §2º



art. 89 repetição legal art. 104 CC e MP 2200-2

contratos eletrônicos são 

possíveis com certificação 

digital desde a MP 2200-2

art. 90 repetição legal art. 80

art. 91 repetição legal art. 62 §2º

art. 91 §único repetição legal art. 81 §4º

repete a sistemática do 

parágrafo e prevê a regra geral 

de responsabilidade civil

art. 92 repetição legal art. 72

art. 93 repetição legal art. 81

art. 93 §1º repetição legal art. 81 §1º

art. 93 §2º repetição legal art. 81 §3º

art. 93 §3º repetição legal art. 81 §4º

art. 93 §4º repetição legal art. 54 §4º I

art. 93 §5º repetição legal art. 81 §5º

art. 94 repetição legal art. 42 X a

art. 94 §1º importação legal art. 65 §8º Lei 8666/93

art. 94 §2º repetição legal art. 81 §6º

art. 94 §3º repetição legal art. 81 §8º

art. 95 repetição legal art. 82, 83 regra geral de contratos

art. 96 importação legal IN 05/2017 MPOG

art. 96 §1º importação legal art. 46 IN 05/2017 MPOG

art. 96 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 97 repetição legal art. 76 e 77

art. 97 §único repetição legal art. 77 §1º

art. 98 repetição legal art. 78

art. 98 §1º importação legal art. 10 Decreto 7581/11

art. 98 §2º repetição legal art. 78

art. 98 §3º repetição legal art. 78 §2º

art. 98 §4º repetição legal art. 78 §3º

art. 99 importação legal art. 73 Lei 8.666/93

procedimentos de 

recebimento importados da lei 

8.666/93

art. 99 §1º importação legal art. 73 §1º Lei 8.666/93

art. 99 §2º importação legal art. 73 §2º Lei 8.666/93

ART. 99 §3º importação legal art. 73 §3º Lei 8.666/93

art. 99 §4º importação legal art. 73 §4º Lei 8.666/93

art. 99 §5º importação legal art. 74 Lei 8.666/93

art. 99 §6º importação legal art. 76 Lei 8.666/93

art. 100 importação legal art. 75 Lei 8.666/93

art. 101 repetição legal art. 88

art. 101 §1º repetição legal art. 88 §1º

art. 101 §2º repetição legal art. 88 §2º

art. 102 repetição legal art. 83

art. 102 §1º repetição legal art. 80, 81, 82, 84

art. 102 §2º repetição legal art. 87 Lei 8.666/93

art. 102 §3º procedimentalização

efeitos da reabilitação das 

sanções, importadas da Lei 

8.666/93

art. 102 §4º repetição legal
art. 5º LV CRFB, art. 2º Lei 

9784/99

art. 103 procedimentalização competências internas

art. 103 §1º procedimentalização recusa de intimação

art. 103 §2º importação legal art. 26 Lei 9784/1999

art. 104 procedimentalização competências internas

art. 105 procedimentalização
definição da pena de 

advertência

art. 105 §único procedimentalização
definição da pena de 

advertência

art. 106 procedimentalização definição da pena de multa

art. 106 §1º repetição legal art. 83 §2º

art. 106 §2º - Quando o 

valor da multa não puder ser 

satisfeito na forma deste 

artigo ou for antieconômica 

a cobrança, pode ser 

dispensado o processo de 

execução da sanção 

pecuniária, devendo o fato 

ser comunicado ao Controle 

Interno para registro nas 

contas anuais do Banco.

inovação

permite a não cobrança de 

multa quando a cobrança for 

antieconômica. É inovação 

pois a lei não prevê 

expressamente e é a favor da 

eficiência, pois coloca lógica 

de custo na seara das 

penalidades da administração.

eficiência



art. 106 §3º procedimentalização
sistemática natural da 

recomposição da garantia

art. 107 repetição legal art. 84

art. 108 repetição legal art. 37

art. 108 §1º repetição legal art. 38 e art. 44

art. 108 §2º repetição legal art. 47 Decreto 8420/2015

art. 108 §3º procedimentalização
registro de penalidades em 

atestados

art. 109 repetição legal art. 38 e art. 44

art. 110 repetição legal art. 41

art. 111 repetição legal art. 87 §1º

art. 111 §1º repetição legal
art. 87 §1º e art. 18 Decreto 

5450/05

art. 111 §2º importação legal art. 41 §2º Lei 8.666/93

art. 111 §3º repetição legal art. 87 §1º e Lei 10520/2002

art. 111 §4º procedimentalização suspensão de sessão pública

art. 112 importação legal art. 19 Decreto 5450/2005

art. 113 procedimentalização comunicação interna

art. 114 repetição legal
art. 59 §1º, art. 3º VXIII Lei 

10520/2002

art. 114 §1º repetição legal art. 59

art. 114 §2º repetição legal art. 59 §2º

art. 115 procedimentalização
delega para edital a forma das 

contrarrazões

art. 116 importação legal art. 53 Decreto 7581/11

art. 116 §1º repetição legal art. 59 §2º

art. 116 §2º importação legal art. 26 Decreto 5450/2005

art. 117 importação legal art. 56 Decreto 7581/11

art. 117 §1º procedimentalização processamento do recurso

art. 117 §2º importação legal art. 7º §2º Decreto 7581/11

art. 117 §3º importação legal art. 109 §4º Lei 8666/93

art. 117 §4º repetição legal art. 46 Lei 9784/1999

art. 118 repetição legal
art. 26 §2º Decreto 

5450/2005

art. 119 importação legal art. 109 §2º Lei 8.666/93

art. 120 reafirmação

repete conceitos dos art. 6º , 

9º e 18, e reforça o 

planejamento e a gestão de 

riscos

planejamento e gestão de 

riscos

art. 120 §1º procedimentalização
integração interna, reafirmada 

no caput

art. 120 §2º repetição legal art. 42 §1º

art. 121 procedimentalização
forma de exigir a matriz de 

risco

art. 121 §único reafirmação

reafrima critérios para as 

decisões de gestão de riscos, 

mas sem inovação quanto ao 

instituto

art. 122 repetição legal art. 42 X

art. 123 repetição legal art. 70 §3º

art. 124 repetição legal art. 31 §4º

art. 125 importação legal
art. 1º §4º Decreto 

8428/2015

art. 126 procedimentalização atribuições internas

art. 127 importação legal art. 4º Decreto 8428/2015

art. 127 §1º importação legal
art. 4º §1º Decreto 

8424/2015

art. 127 §2º importação legal
art. 4º §2º Decreto 

8428/2015

art. 127 §3º importação legal
art. 4º §3º Decreto 

8428/2015

art. 127 §4º importação legal
art. 4º §4º Decreto 

8428/2015

art. 127 §5º importação legal
art. 4º §5º Decreto 

8428/2015

art. 127 §6º procedimentalização apuração do valor medio MIP

art. 127 §7º importação legal
art. 4º §6º Decreto 

8428/2015

art. 127 §8º importação legal
art. 5º §3º Decreto 

8428/2015

art. 127 §9º importação legal
art. 5º §4º Decreto 

8428/2015



art. 128 importação legal art. 6º Decreto 8428/2015

art. 128 §1º importação legal art. 7º Decreto 8428/2015

art. 128 §2º importação legal
art. 7º §1º Decreto 

8428/2015

art. 129 importação legal art. 8º Decreto 8428/2015

art. 130 importação legal art. 9º Decreto 8428/2015

art. 130 §1º importação legal
art. 9º §1º Decreto 

8428/2015

art. 130 §2º importação legal
art. 9º §2º Decreto 

8428/2015

art. 131 importação legal art. 10 Decreto 8428/2015

art. 132 importação legal art. 12 Decreto 8428/2015

art. 133 importação legal art. 13 Decreto 8428/2015

art. 134 procedimentalização
remissão no caso de 

emprrendimentos

art. 135 repetição legal
art. 12 art 15 1º Decreto 

8428/2015

art. 135 §1º - Poderá ser 

definida uma remuneração 

simbólica pelas propostas e 

projetos de 

empreendimentos 

selecionados, mas não 

utilizados no processo de 

contratação.

inovação

permite pagamento de 

remuneração simbólica para 

caso de não uso dos estudos 

em MPI. Imprime eficiência 

pois estimula a apresentação 

dos estudos pelos 

interessados.

eficiência

art. 135 §2º procedimentalização
parâmetro para o valor 

simbolico de remuneração

art. 135 §3º - § 3º Os valores 

definidos pela comissão, na 

hipótese de aprovação 

parcial, poderão ser 

impugnados nos termos do 

art. 111, para fins de 

negociação.

inovação

cria a possibilidade de 

negociação do valor a ser 

ressarcido no PMI. É novidade 

pois o Decreto 8428/15 prevê 

apenas a recusa, o que pode 

ensejar uma recusa 

prematura, pois o interessado 

poderia diminuir o valor numa 

negociação.

eficiência

art. 135 §4º procedimentalização

prazo para retirada dos 

documentos no caso de 

insucesso da negociação

art. 135 §5º importação legal
art. 15 §4º Decreto 

8428/2015

art. 136 procedimentalização
procedimentaliza o art. 15 do 

Decreto e a negociação

art. 137 importação legal
art. 15 §5º Decreto 

8428/2015

art. 137 §único importação legal
art. 15 §6º Decreto 

8428/2015

art. 138 importação legal art. 16 Decreto 8428/2015

art. 138 §1º repetição legal art. 80

art. 138 §2º procedimentalização detalha a cessão de direitos

art. 139 repetição legal art. 31 §4º

art. 139 §1º importação legal
art. 18 §1º Decreto 

8428/2015

art. 139 §2º importação legal
art. 18 §2º Decreto 

8428/2015

art. 140 procedimentalização atribuições internas

art. 140 §único procedimentalização atribuições internas

art. 141 repetição legal art. 86

art. 141 §1º repetição legal Lei 12527/2011

art. 141 §2º repetição legal art. 86

art. 142 procedimentalização
prazo para realização de plano 

de integridade

art. 143 procedimentalização decisão em casos omissos

art. 144 procedimentalização vigência

art. 144 §1º repetição legal
art. 71 §2º Decreto 

8945/2016

art. 144 §2º repetição legal art. 40



ARTIGO DO 

REGULAMENTO
TIPO DE PREVISÃO LEGISLAÇÃO REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES VALORES REFORÇADOS

art. 1 repetição legal

art. 28                                              OBS: 

as referências sem citação da lei 

correspondem à Lei 13.303/2016                                             

art. 2 repetição legal art. 31

art. 3 repetição legal art. 29

art. 4 repetição legal art. 28 §3º

art. 4 § único repetição legal art. 28 §4º

art. 5 repetição legal art. 32 §1º

art. 6 repetição legal art. 56

art. 7 repetição legal art. 38

art. 7 § único repetição legal art. 38

art. 8 repetição legal art. 44

art. 8 §1º repetição legal art. 44 §2º

art. 8 §2º repetição legal art. 44 §3º

art. 9 repetição legal art. 27 §2º, 77, Lei 12846/13

art. 10 repetição legal art. 8º, 9 §1º, 84 III

art. 11 repetição legal código penal

art. 12 repetição legal art. 40 inciso I

art. 13 repetição legal art. 65

art. 14 repetição legal art. 65 §1º

art. 15 repetição legal art. 65 §3º

art. 16 repetição legal art. 65 §4º

art. 17 repetição legal art. 40 inciso III

art. 18 repetição legal art. 51

art. 18 §1º repetição legal art. 51 §1º

art. 18 §2º repetição legal art. 40 inciso IV

art. 19 procedimentalização

procedimentaliza a fase interna, 

sem inovações no que diz a 

legislação e a jurisprudência do 

TCU

art. 19 §1º repetição legal art. 32, 33

art. 19 §2º reafirmação art. 32

reforço para exigências 

ambientais além da legislação 

expressa

sustentabilidade

art. 20 procedimentalização
atribuição para processar as 

licitações

art. 20 §1º importação legal art. 51 Lei 8666/93

art. 20 §2º importação legal art. 51 §3º Lei 8666/93

art. 20 §3º procedimentalização

art. 20 §4º procedimentalização

art. 21 importação legal art. 7 Decreto 7581/2011

art. 21 §1º reafirmação regra geral
jurisprudência consolidada do 

TCU - diligência saneadora
eficiência

art. 21 §2º reafirmação regra geral
jurisprudência consolidada do 

TCU - diligência saneadora
eficiência

art. 22 repetição legal art. 42 §1º

art. 22 § único repetição legal art. 42 e 69 §2º

art. 23 repetição legal art. 34

art. 23 §1º repetição legal art. 34

art. 23 §2º repetição legal art. 34 §1º

art. 23 §3º repetição legal art. 34 §2º

art. 23 §4º repetição legal art. 34 §3º

art. 24 repetição legal art. 31 §2º

art. 24 §único repetição legal art. 31 §3º

art. 25 repetição legal art. 42 §1º inciso II

art. 26 repetição legal art. 42 §2º

art. 27 repetição legal art. 51 §2º

art. 28 repetição legal art. 39

art. 28 §únco repetição legal art. 39 §único

art. 29 repetição legal art. 51 §2º

art. 30 repetição legal art. 51

art. 31 repetição legal art. 51 §2º

art. 32 repetição legal art. 52

art. 33 importação legal art. 16 Decreto 7581/2011 importação do RDC

art. 33 §1º repetição legal art. 13 §2º Decreto 8538/2015

art. 33 §2º importação legal art. 16 §2º Decreto 7581/2011 importação do RDC

art. 33 §3º importação legal art. 16 §3º Decreto 7581/2011 importação do RDC

art. 34 repetição legal art. 56

art. 34 §único repetição legal art. 56

art. 35 repetição legal art. 52

art. 36 repetição legal art. 53

art. 36 §único repetição legal art. 53 §único

art. 37 importação legal art. 19 Decreto 7581/2011 importação do RDC

art. 38 repetição legal art. 52 §2º

art. 38 §único importação legal art. 22 §únicio Decreto 7581/2011 importação do RDC

art. 39 repetição legal art. 52
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art. 40 repetição legal art. 54

art. 40 §1º repetição legal art. 54 §3º

art. 40 §2º repetição legal art. 54 §1º

art. 40 §3º repetição legal art. 54 §2º

art. 41 repetição legal regra geral

art. 41 §único repetição legal art. 34 §1ª

art. 42 repetição legal art. 54 §4º

art. 43 importação legal art. 20 §1º Lei 12462/2011

art. 44 repetição legal art. 54 §2º e §5º

art. 44 §1º repetição legal art. 54 §5º

art. 44 §2º importação legal art. 29 §2º Decreto 7581/2011 importação do RDC

art. 44 §3º importação legal art. 29 §3ª Decreto 7581/2011 importação do RDC

art. 45 importação legal art. 30 Decreto 7581/2011 importação do RDC

art. 46 importação legal art. 31 Decreto 7581/2011 importação do RDC

art. 46 §1º repetição legal art. 34 §2º

art. 46 §2º importação legal art. 31 §2º Decreto 7581/2011 importação do RDC

art. 46 §3º importação legal art. 31 §3º Decreto 7581/2011 importação do RDC

art. 47 importação legal art. 32 Decreto 7581/2011 importação do RDC

art. 47 §único importação legal art. 32 §único Decreto 7581/2011 importação do RDC

art. 48 importação legal art. 33 Decreto 7581/2011

art. 48 §1º repetição legal art. 58 §1º

art. 48 §2º repetição legal art. 58 §2o 

art. 48 §3º repetição legal art. 58 §2o 

art. 49 repetição legal art. 49

art. 50 importação legal art. 35 §2º Decreto 7581/2011

art. 51 repetição legal art. 54 §6o 

art. 51 §1º importação legal art. 36 §1º Decreto 7581/2011

art. 51 §2º importação legal art. 36 §3º Decreto 7581/2011

art. 51 3º importação legal art. 36 §4º Decreto 7581/2011

art. 52 importação legal art. 37 Decreto 7581/2011

art. 52 §1º repetição legal art. 79

art. 52 §2º repetição legal art. 79 §único

art. 53 repetição legal art. 53 §7º

art. 53 §único repetição legal art. 53 §8º

art. 54 repetição legal art. 55

art. 54 §único importação legal art. 45 §2º Lei 8.666/93

art. 55 repetição legal art. 28 §1º

art. 56 repetição legal art. 44 LC 123/2006

art. 56 §1º repetição legal art. 5º Decreto 8538/2015

art. 56 §2º repetição legal art. 5º Decreto 8538/2015

art. 57 repetição legal art. 5º Decreto 8538/2015

art. 58 importação legal art. 43 Decreto 7581/2011

art. 59 repetição legal art. 56

art. 59 §1º repetição legal art. 56 §2º

art. 59 §2º importação legal art. 48 II Lei 8666/93

art. 59 §3º repetição legal art. 56 §3º

art. 59 §4º repetição legal art. 56 §4º

art. 60 repetição legal art. 57

art. 60 §1º repetição legal art. 57 §1º

art. 60 §2º repetição legal art. 57 §2º

art. 61 repetição legal art. 58

art. 62 repetição legal art. 59

art. 62 §único repetição legal art. 60

art. 63 repetição legal art. 57 §3º, 62, 75 II

art. 64 repetição legal art. 62

art. 64 §1º repetição legal art. 62 §1º

art. 64 §2º repetição legal art. 62 §2º

art. 65 repetição legal art. 62 §3º

art. 66 importação legal art. 51 Decreto 7581/2011
regras de consórcio importadas 

do RDC

art. 66 §1º importação legal art. 51 §1º Decreto 7581/2011

art. 66 §2º importação legal art. 51 §2º Decreto 7581/2011

art. 66 §3º importação legal art. 51 §3º Decreto 7581/2011

art. 66 §4º importação legal art. 51 §4º Decreto 7581/2011

art. 66 §5º importação legal art. 51 §5º Decreto 7581/2011

art. 66 §6º importação legal art. 51 §6º Decreto 7581/2011

art. 67 repetição legal art. 59

art. 67 §1º repetição legal art. 59 §2º

art. 67 §2º repetição legal art. 59 §1º

art. 68 importação legal art. 53 Decreto 7581/2011

determina que o licitante deve 

manifestar a intenção de 

recorrer. 

art. 68 §1º importação legal art. 53 Decreto 7581/2011

art. 68 §2º importação legal art. 54 Decreto 7581/2011

art. 69 importação legal art. 54 §1º Decreto 7581/2011

art. 70 importação legal art. 56 Decreto 7581/2011

art. 70 §1º importação legal art. 57 Decreto 7581/2011

art. 70 §2º importação legal art. 54 §2º Decreto 7581/2011

art. 71 repetição legal art. 40 IV, 29, 30



art. 72 repetição legal art. 30 §3º

art. 73 repetição legal art. 88

art. 74 repetição legal art. 29

art. 74 §1º repetição legal art. 29 §1º

art. 74 §2º repetição legal art. 29 §2º

art. 74 §3º repetição legal art. 29 §3º

art. 74 §4º importação legal art. 11 §3º Decreto 7581/2011

art. 75 repetição legal art. 30

art. 75 §único repetição legal art. 30 §1º

art. 76 procedimentalização
Acórdão 1.336/06 - Plenário - 

jurisprudência consolidada

permite que as inexibilidades que 

se enquadrem em dispensas por 

valor possam ser processadas 

como DL, o que facilita a 

procedimentalização. 

Jurisprudencia consolidada do 

TCU.

art. 77 repetição legal art. 43

art. 78 repetição legal art. 42 §4º

art. 79 repetição legal art. 42 §1º d III

art. 80 repetição legal art. 43 §1º

art. 80 §único repetição legal art. 42 §1º d IV

art. 81 repetição legal art. 43 §2º

art. 81 §único repetição legal art. 44 §1º

art. 82 repetição legal art. 42 §4º

art. 83 repetição legal art. 42 §3º

art. 83 §único repetição legal art. 42 X

art. 84 repetição legal art. 45

art. 85 repetição legal art. 46

art. 86 repetição legal art. 28 e art. 40

art. 87 repetição legal art. 47

art. 87 §único repetição legal art. 47 §único

art. 88 repetição legal art. 48

art. 89 repetição legal art. 49

art. 90 repetição legal art. 50

art. 91 repetição legal art. 54

art. 92 repetição legal art. 44 Decreto 8945/2016

art. 93 repetição legal art. 28, 40

art. 93 §1º repetição legal art. 2 §1º Lei 12232/2010

regras para licitação de 

publicidade estipuladas por lei 

específica, de observância 

obrigatória (art. 1 § 1o).

art. 93 §2º repetição legal art. 3 Lei 12232/2010

art. 94 repetição legal art. 4 Lei 12232/2010

art. 95 repetição legal art. 2 §3º Lei 12232/2010

art. 95 §1º repetição legal art. 4º §2º Lei 12232/2010

art. 95 §2º repetição legal art. 2 §4º Lei 12232/2010

art. 95 §3º repetição legal art. 2 § 4º Lei 12232/2010

art. 96 repetição legal art. 5 Lei 12232/2010

art. 97 repetição legal art. 17 §6º IN 3/2018 SECOM

normas da SECOM são de 

observância obrigatória, por isso 

estão como repetição legal, e 

não importação

art. 98 repetição legal art. 24 IN 3/2018 SECOM

art. 99 repetição legal art. 22 IN 3/2018 SECOM

art. 99 §1º repetição legal art. 22 §2º IN 3/2018 SECOM

art. 100 repetição legal art. 19 IN 3/2018 SECOM

art. 100 §1º repetição legal art. 19 IN 3/2018 SECOM

art. 100 §2º repetição legal art. 20 IN 3/2018 SECOM

art. 100 §3º repetição legal art. 19 IN 3/2018 SECOM

art. 100 §4º repetição legal art. 19 IN 3/2018 SECOM

art. 100 §5º repetição legal art. 24 §4º IN 3/2018 SECOM

art. 100 §6º repetição legal art. 24 §4º IN 3/2018 SECOM

art. 100 §7º repetição legal art. 19 IN 3/2018 SECOM

art. 100 §8º repetição legal art. 20 IV IN 3/2018 SECOM

art. 101 repetição legal art. 35 IN 3/2018 SECOM

art. 101 §1º repetição legal art. 35 III IN 3/2018 SECOM

art. 101 §2º repetição legal art. 35 IV IN 3/2018 SECOM

art. 101 §3º repetição legal art. 35 §2º IN 3/2018 SECOM

art. 101 §4º repetição legal art. 35 §3º IN 3/2018 SECOM

art. 101 §5º repetição legal art. 35 §4º IN 3/2018 SECOM

art. 102 repetição legal art. 19 VI IN 3/2018

art. 102 §único repetição legal art. 19 VII IN 3/2018 SECOM

art. 103 repetição legal art. 63

art. 104 repetição legal art. 64

art. 104 §1º repetição legal art. 64 §1º

art. 104 §2º repetição legal art. 64 §2º

art. 104 §3º repetição legal art. 64 §3º

art. 104 §4º repetição legal art. 64 §4º



art. 104 §5º repetição legal art. 64 §5º

art. 104 §6º repetição legal art. 64 §6º

art. 105 repetição legal art. 64 §3º

art. 105 §1º repetição legal art. 51 §2º

art. 105 §2º repetição legal art. 43 §1º, 42 VIII

art. 106 repetição legal art. 64 §7º

art. 107 repetição legal art. 59

art. 108 repetição legal art. 65

art. 108 §1º repetição legal art. 65

art. 108 §2º repetição legal art. 65 §2º

art. 108 §3º repetição legal art. 65 §3º

art. 108 §4º repetição legal art. 65 §4º

art. 109 importação legal art. 34 §2º Lei 8666/93

permite a utlização de registros 

cadastrais de outras entidades 

públicas

art. 110 repetição legal art. 66 §2º 

art. 110 §único repetição legal art. 66 §3º

art. 111 repetição legal art. 67

art. 111 §único repetição legal art. 67 §único

art. 112 repetição legal art. 80

art. 113 repetição legal art. 31 §4º

art. 113 §único repetição legal art. 31 §5º

art. 114 repetição legal art. 68

art. 115 repetição legal art. 69

art. 116 repetição legal art. 73

art. 116 §1º importação legal art. 62 Lei 8666/93
define outros instrumentos que 

podem substituir o contrato

art. 116 §2º repetição legal art. 73 §único

art. 117 repetição legal art. 74

art. 117 §único repetição legal art. 22 §3º Lei 9784/1999

art. 118 repetição legal art. 75

art. 118 §1º repetição legal art. 75 §1º

art. 118 §2º repetição legal art. 75 §2º

art. 119 repetição legal art. 76

art. 120 repetição legal art. 77

art. 120 único repetição legal art. 77 §1º

art. 121 repetição legal art. 78

art. 121 §1º repetição legal art. 78 §1º

art. 121 §2º repetição legal art. 78 §2º

art. 122 repetição legal art. 70

art. 123 repetição legal art. 70 §1º

art. 124 repetição legal art. 70 §2º

art. 125 repetição legal art. 70 §3º

art. 126 repetição legal art. 70. §4º

art. 127 repetição legal art. 71

art. 128 repetição legal art. 71 §único

art. 129 repetição legal art. 72

art. 130 repetição legal art. 81

art. 130 §1º repetição legal art. 81 §1º

art. 130 §2º repetição legal art. 81 §2º

art. 130 §3º repetição legal art. 81 §3º

art. 130 §4º repetição legal art. 81 §4º

art. 130 §5º repetição legal art. 81 §5º

art. 130 §6º repetição legal art. 81 §6º

art. 130 §7º repetição legal art. 81 §7º

art. 130 §8º repetição legal art. 81 §8º

art 131 repetição legal art. 81 VI

art. 132 repetição legal art. 40 VII

art. 132 §1º § 1º                

Os contratos serão 

acompanhados e 

fiscalizados por 

empregados do BB ou, a 

seu

exclusivo critério, por 

meio de prestadores de 

serviços técnicos 

especializados que

comprovem a 

experiência necessária 

para esse fim.

inovação

permite a contratação de 

terceiros para fiscalização de 

contratos. É inovação porque 

não há previsão legal expressa e 

a previão anterior da Lei 8666/93 

só permitia a atuação de 

terceiros como auxiliares na 

fiscalização. 

eficiência

art. 132 §2º procedimentalização

art. 133 importação legal art. 79 Lei 8666/93 rescisão do contrato

art. 134 importação legal art. 78 Lei 8666/93 motivos para rescisão

art. 134 §único repetição legal art. 50 Lei 9784/1999

art. 135 repetição legal art. 82

art. 135 §único repetição legal art. 82 §único



art. 136 repetição legal art. 83

art. 136 §1º repetição legal art. 83 §1º

art. 136 §2º repetição legal art. 83 §2º

art. 136 §3º repetição legal art. 84

art . 137 importação legal art. 73 Lei 8666/93 condição de quitação 

art. 138 procedimentalização

art. 139 Desde que 

devidamente justificada 

pela instância 

competente, poderá ser

dispensada a abertura do 

processo quando os 

custos de apuração forem

manifestamente 

superiores aos do 

inadimplemento.

inovação

permite que seja dispensado 

processo de aplicação de sanção 

quando o custo do processo for 

manifestamente superior ao do 

inadimplemento. É inovação pois 

não há previsão legal e coloca a 

lógica do custo na racionalidade 

decisória em matéria de 

responsabilização

eficiência

art. 140 procedimentalização
procedimento para aplicação de 

sanções

art. 140 §1º procedimentalização

art. 140 §2º procedimentalização

art. 140 §3º procedimentalização

art. 140 §4º procedimentalização

art. 140 §5º procedimentalização

art. 141 procedimentalização atribuições internas

art. 142 procedimentalização
aplicação do regulamento às 

subsidiárias

art. 143 importação legal art. 123 Lei 8666/93 contratações no exterior

art. 144 repetição legal art. 66 Lei 9784/99

art. 145 repetição legal art. 41

art. 146 procedimentalização
publicação do regulamento no 

site



ARTIGO DO REGULAMENTO TIPO DE PREVISÃO LEGISLAÇÃO REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES VALORES REFORÇADOS

art. 1º repetição legal

art. 28                                      

OBS: as referências sem 

citação da lei correspondem 

à Lei 13.303/2016

art. 1º §único repetição legal art. 40

a possibilidade de editar 

outras normas internas é 

inerente à competência de 

editar o regulamento de 

licitações

art. 2º repetição legal art. 28

art. 3º repetição legal art. 51 e 52 §2º

art. 4º repetição legal art. 30 §3º

art. 5º repetição legal art. 32

art. 5º §único repetição legal art. 32 §1º

art. 6º - O Banco do 

Nordeste poderá realizar ou 

participar de licitação 

conjunta com outras 

estatais regidas pela Lei n° 

13.303/2016, visando à  

conomicidade e à eficiência 

do procedimento licitatório.

inovação

permite a realização e 

participação de licitação em 

conjunto com outras estatais. 

A Lei não prevê isso 

expressamente, e a redação é 

mais ampla do que a 

possibilidade já existente do 

SRP, pois a participação 

conjunta pode numa licitação 

que não seja para registro de 

preços

eficiência

art. 6º §único procedimentalização
determina o planejamento 

para as licitação em conjunto

art. 7º repetição legal art. 28 §3º

art. 7º §único repetição legal art. 28 §4º

art. 8º procedimentalização

estipula várias definições, 

advindas da legislação e da 

jurisprudência, sem novidades

art. 9º importação legal art. 38 §único Lei 8666/93

estipula a utilização de 

minutas e aprovação pelo 

jurídico, que não consta na Lei 

13303/16 

art. 9º §1º importação legal art. 38 §único Lei 8666/93 procedimentos e atribuições

art. 9º §2º procedimentalização procedimentos de aprovação

art. 10 procedimentalização
exceção às minutas 

padronizadas

art. 10 §único procedimentalização procedimentos e atribuições

art. 11 repetição legal Lei 13.303/2016

o artigo diz que deve ser 

observada a legislação e o 

regulamento

art. 12 procedimentalização validade da minuta padrão

art. 12 §único procedimentalização
necessidade de reanálise da 

minuta padrão

art. 13 repetição legal art. 32 IV, art. 49, art. 54

art. 13 §1º repetição legal art. 32 IV, art. 49, art. 54

art. 13 §2º repetição legal art. 32 IV

art. 13 §3º procedimentalização conceitua o leilão

art. 13 §4º repetição legal Lei 12.232/2010
licitação para publicidade 

possui rito específico

art. 14 repetição legal art. 51 §2º

art. 14 §único repetição legal art. 32 §3º

art. 15 repetição legal art. 52 §2º

art. 16 importação legal IN 3/2018 MPOG
regra geral das licitações 

eletrônicas

art. 17 repetição legal art. 51 §2º

art. 17 §1º importação legal art. 4º §1º Decreto 5450/05

art. 17 §2º procedimentalização

a redação diz o que não será 

aceito como justificativa 

(conforme jurisprudência 

consolidada do TCU - ex: 

Acórdão nº 1099/2010).

art. 18 importação legal
art.  3º IV Lei 10.520, art. 34 

Lei 12462/11
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art. 19 procedimentalização atribuições da comissão

art. 19 §1º - Será permitida 

a delegação de atividades 

pelo presidente da comissão 

de licitação aos

demais membros, não 

sendo obrigatória, inclusive, 

a participação de todos os 

membros da

comissão de licitação nas 

sessões presenciais, se 

houver.

procedimentalização

permite delegação de poderes 

para os demais membros da 

comissão e não obriga a 

presença de todos nas 

sessões. É inovação porque a 

Lei 8.666/93 previa diferente 

e a 13.303/2016 é silente. Em 

tese, essa possibilidade 

poderia ser extraída da Lei 

9784/99, e da regra geral de 

delegações, mas ainda assim a 

previsão pode ser considerada 

uma inovação nas licitações, e 

maximiza a eficiência.

art. 19 §2º procedimentalização

permite designação de 

empregados alterativamente 

à comissão. Apesar de ser 

uma redação inédita, não faz 

diferença prática na condução 

da licitação, já que a Lei 

13.303/16 também não 

previu comissões

art. 20 importação legal art.  7º Decreto 7581/11 cópia da redação do RDC

art. 21 repetição legal art. 42 e 43

art. 21 §1º repetição legal art. 43 §1º

art. 21 §2º repetição legal art. 43 §2º

art. 21 §3º repetição legal art. 42 §1º

art. 21 §4º repetição legal art. 42 §1º IV

art. 21 §5º repetição legal art. 42 §4º

art. 22 repetição legal art. 42 e 49

art. 23 repetição legal art. 34

art. 23 §1º repetição legal art. 34 §1º

art. 23 §2º repetição legal art. 34 §2º

art 23 §3º repetição legal art. 34 §3º

art. 23 §4º importação legal art. 25 Decreto 5450/05

A Lei 13303/16 não diz que o 

sigilo do orçamento vai até a 

sessão pública, então, poderia 

estender-se por todo o 

certame. Mas a sistemática do 

pregão impõe a divulgação, o 

que foi adotado pelo Banco.

art. 24 repetição legal art. 31 §2º

art. 24 §1º repetição legal art. 31 §3º

art. 24 §2º repetição legal Decreto 7893/2013

art. 25 repetição legal art. 42 §1º II

art. 26 repetição legal art. 42 §2º

art. 27 procedimentalização
pesquisa de preços regulada 

em normativo interno

art. 27 §1º importação legal art. 3º Decreto 7892/13

O SRP não é obrigatório, e a 

estimativa sempre tem que 

ser justificada

art. 27 §2º importação legal art. 7º §4º Lei 8666/93

necessidade de previsão de 

quantidade máxima, natural 

da sistemática legal

art. 28 importação legal art. 40 Lei 8.666/93

art. 28 §1º repetição legal art. 42, 49
não há regime de execução 

em alienação

art. 28 §2º repetição legal
art. 87 §1º e 41 3º Lei 

8666/93

art. 28 §3º procedimentalização

determina que o edital 

disponibilizará a forma de 

apresentar questionamentos

art. 28 §4º repetição legal art. 33

art. 28 §5º repetição legal  art. 32 III

art. 28 §6º importação legal art. 23 §7º Lei 8666/93

art. 28 §7º procedimentalização
procedimentalização da 

licitação por lotes

art. 28 §8º repetição legal art. 32 III

art. 29 importação legal art. 40 §2º Lei 8666/93



art. 29 §único importação legal art. 3º §1º Lei 8666/93

art. 30 repetição legal art. 42 §1º

art. 31 importação legal art. 8º Decreto 7581/11

art. 31 §único repetição legal art. 38 e 44

art. 32 repetição legal
art. 64 §2º e art. 6º Decreto 

8535/15

art. 32 §único repetição legal Lei 13.303/2016

o artigo apenas diz que outras 

limitações legais podem ser 

aplicadas

art. 33 repetição legal art. 38

art. 33 §único repetição legal art. 38 §único

art. 34 repetição legal art. 44

art. 34 §1º repetição legal art. 44 §1º

art. 34 §2º repetição legal art. 44 §2º

art. 34 § 3º repetição legal art. 44 §3º

art. 34 §4º repetição legal art. 44 §4º

art. 35 repetição legal art. 28 §1º

art. 36 importação legal art. 33 Lei 8.666/93

art. 36 §1º importação legal art. 33 §1º Lei 8.666/93

art. 36 §2º importação legal art. 51 §4º Decreto 7581/11

art. 36 §3º importação legal art. 51 §5º Decreto 7581/11

art. 36 §4º procedimentalização
explica que a vedação nãoi se 

aplica a licitação por itens

art. 37 importação legal art. 33 §2º Lei 8.666/93

art. 38 repetição legal art. 83 e 84

art. 39 repetição legal Lei 12.846/2013

aplicação da lei é inafastável. 

Desnecessária a previsão 

regulamentar

art. 40 repetição legal art. 47 I

art. 40 §1º procedimentalização detalha a exigência anterior

art. 40 §2º repetição legal art. 47 II

art. 40 §3º repetição legal art. 47 §único

art. 41 repetição legal art. 49

art. 42 repetição legal art. 50

art. 43 repetição legal Lei 12.232/2010
licitação para publicidade 

possui rito específico

art. 44 importação legal art. 42 Lei 8.666/93

regras de licitação 

internacional copiadas da Lei 

8.666/93

art. 44 §1º importação legal art. 42 §1º Lei 8.666/93

art. 44 §2º importação legal art. 42 §2º Lei 8.666/93

art. 44 §3º importação legal art. 42 §3º Lei 8.666/93

art. 44 §4º importação legal art. 42 §4º Lei 8.666/93

a redação não é clara como a 

da Lei 8.666/93 em relação ao 

acrescimo dos gravames, mas 

dá a entender que a solução é 

a mesma, pois, caso não 

fosse, não seria necessário a 

definição dos gravames no 

edital.

art. 44 §5º importação legal art. 42 §6º Lei 8.666/93

art. 45 importação legal art. 32 §4º Lei 8.666/93

art. 46 repetição legal art. 31 §4º

art. 46 §1º importação legal art. 1º §4º Decreto 8428/15 igual ao Decreto do PMI

art. 46 §2º importação legal art. 9 Decreto 8428/15 igual ao Decreto do PMI

art. 46 §3º importação legal art. 4º Decreto 8428/15 igual ao Decreto do PMI

art. 47 importação legal art. 4º Decreto 8428/15 igual ao Decreto do PMI

art. 48 importação legal art. 11 Decreto 8428/15 Igual ao Decreto do PMI

art. 49 importação legal art. 12 Decreto 8428/15 Igual ao Decreto do PMI

art. 49 §único importação legal
art. 12 §único Decreto 

8428/15
igual ao Decreto do PMI

art. 50 importação legal art. 15 Decreto 8428/15 igual ao Decreto do PMI

art. 51 repetição legal art. 31 §5º

art. 52 importação legal art. 4º Decreto 8428/15 igual ao Decreto do PMI

art. 53 repetição legal art. 51

art. 53 §único repetição legal art. 51 §1º



art. 54 reafirmação

O TCU entende como 

excepcional a possibilidade de 

exigência de vistoria prévia 

(Acórdão 906/2012). Essa 

redação do regulamento não 

inova, mas reforça a 

legalidade da exigência, já que 

a Lei 13.303 nada fala.

eficiência e segurança jurídica

art. 55 repetição legal art. 6º VII Decreto 8243/14

possibilidade de realização de 

audiência pública já é prevista 

em Decreto

art. 56 repetição legal art. 6º VIII Decreto 8243/14

possibilidade de realização de 

consulta pública já é prevista 

em Decreto

art. 56 §único repetição legal art. 6º VIII Decreto 8243/14

art. 57 repetição legal art. 31, 34, Lei 12527/11

art. 58 procedimentalização
detalha a fase preparatória, 

sem inovações

art. 58 §único procedimentalização

o sigilo das informações deve 

ser manejado entre os 

responsáveis, o que não pode 

impedir a natural troca de 

informações com 

fornecedores na pesquisa de 

mercado

art. 59 procedimentalização
aplicação a todas as 

contratações

art. 60 repetição legal art. 39

art. 60 §1º repetição legal art. 4º V Lei 10520/2002

art. 60 §2º repetição legal art. 39 §único

art. 61 repetição legal art. 51 §2º

art. 61 §único repetição legal art. 51 §2º

art. 62 procedimentalização

retificações no edital. Não é 

inovação pois não muda a 

lógica do §único do art. 39

art. 62 §único procedimentalização
suspensão da licitação até as 

correções

art. 63 repetição legal art. 39 §único

art. 63 §único procedimentalização
causas para anulação e 

revogação, sem inovações

art. 64 repetição legal art. 52

art. 64 §único repetição legal art. 31 e 51 §2º

art. 65 repetição legal art. 53

art. 65 §1º repetição legal art. 53 §único

art. 65 §2º importação legal
art. 18 §único Decreto 

7581/11

art. 66 importação legal art. 11 Decreto 3555/200

procedimentaliza o modo de 

disputa aberto. Não é 

inovação porque copia a 

legislação do pregão 

presencial

art. 67 repetição legal art. 55 e 44 LC 123/06

art. 68 repetição legal art. 44 LC 123/2006

art. 68 §1º repetição legal art. 44 §1º LC 123/2006

art. 68 §2º repetição legal art. 44 §2º LC 123/2006

art. 69 repetição legal art. 45 LC 123/2006

art. 70 repetição legal art. 55

art. 70 §único importação legal art. 45 §2º Lei 8666/93

art. 71 repetição legal Lei 13.303/2016

determina que outras 

preferências legais devem ser 

respeitadas. Desnecessária 

previsão

art. 72 repetição legal art. 54

art. 72 §1º repetição legal art. 54 §1º

art. 72 §2º repetição legal art. 54 §2º

art. 72 §3º repetição legal art. 54 §3º

art. 72 §4º repetição legal Lei 10520/2002

art. 73 repetição legal art. 54 §4º

art. 74 repetição legal art. 54 §2º e §4º

art. 75 repetição legal art. 54 e art. 34 §2º

art. 75 §único importação legal art. 30 Decreto 7581/11

art. 76 importação legal art. 33 Decreto 7581/11

art. 76 §único repetição legal art. 58 §1º

art. 77 repetição legal art. 54 §6º



art. 77 §1º importação legal art. 37 Decreto 7581/11

art. 77 §2º importação legal art. 36 §3º Decreto 7581/11

art. 77 §3º importação legal art. 36 §4º Decreto 7581/11

art. 77 §4º repetição legal art. 79

art. 78 repetição legal art. 54 §7º

art. 78 §único repetição legal art. 54 §8º

art. 79 repetição legal art. 56

art. 79 §1º repetição legal art.  56 §1º

art. 79 §2º repetição legal art. 56 §2º

art. 79 §3º repetição legal art. 56 §3º

art. 79 §4º repetição legal Art. 13 Decreto 7893/13

art. 79 §5º repetição legal art. 56 §4º

art. 80 repetição legal art. 57

art. 80 §1º repetição legal art. 57 §1º

art. 80 §2º repetição legal art. 57 §3º

art. 81 repetição legal art. 58 conceitua habilitação

art. 82 repetição legal art. 51 §1º

art. 83 repetição legal art. 58 regra geral 

art. 84 repetição legal art. 58 
critérios de habilitação como 

os da legislação

art. 84 §1º repetição legal art. 58 §1º

art. 84 §2º repetição legal art. 58 §2º

art. 85 importação legal art. 30 Lei 8.666/93

art. 85 §1º importação legal Art. 30 §3º Lei 8.666/93

art. 85 §2º importação legal anexo VII-A 10.6 IN 05/2017

somatório de atestados. 

Jurisprudência consolidada do 

TCU (Acórdão 1.983/2014)

art. 85 §3º repetição legal art. 78 §3º

art. 85 §4º procedimentalização

carta de anuência dos 

profissionais. Jurisprudência 

consolidada do TCU (Acórdão 

1447/2015)

art. 85 §5º importação legal
anexo VII-A 3.3 IN 05/2017 

MPOG

vistoria para habilitação.  

Jurisprudência consolidada do 

TCU (Acórdão 906/2012)

art. 85 §6º importação legal
anexo VII-A 3.3 IN 05/2017 

MPOG

substituição da vistoria por 

declaração.  Jurisprudência 

consolidada do TCU (Acórdão 

906/2012)

art. 85 §7º repetição legal art. 58 II

art. 85 §8º procedimentalização
apresentação de atestados 

em outro idioma

art. 85 §9º importação legal art. 30 §6º Lei 8.666/93

art. 86 importação legal
art. 31, §2º, §3º, §4º Lei 

8.666/93

art. 86 §único procedimentalização

O TCU entender ser 

obrigatória essa previsão  

(Acórdão  1335/2010).

art. 87 repetição legal
art. 195 §3º CRFB e Lei 

8036/90

art. 88 repetição legal art. 58 e 42

art. 88 §único importação legal art. 32 §1º Lei 8.666/93

art. 89 repetição legal Lei 12846/2013
A lei anti corrupcão tornou 

obrigatória a consulta

art. 90 repetição legal art. 59

art. 90 §1º repetição legal art. 59 §1º

art. 90 §2º repetição legal art. 59 §2º

art. 90 §3º importação legal art. 53 Decreto 7581/11
manifestação de intenção de 

recorrer

art. 90 §4º importação legal art. 53 Decreto 7581/11

art. 90 §5º repetição legal art. 61 Lei 9784/99

art. 90 §6º importação legal art. 54 Decreto 7581/11

art. 90 §7º importação legal art. 56 Decreto 7581/11

art. 90 §8º repetição legal art. 4º XVIII Lei 10520/02

art. 90 §9º importação legal art. 54 §2º Decreto 7581/11

art. 91 repetição legal art. 62

art. 92 repetição legal art. 51

art. 93 repetição legal art. 60

art. 94 repetição legal art. 69

art. 95 repetição legal art. 61

art. 96 repetição legal art. 62

art. 96 §1º repetição legal art. 62 §1º

art. 96 §2º repetição legal art. 62 §2º



art. 96 §3º repetição legal art. 62 §3º

art. 96 §4º repetição legal art. 62 §4º

art. 97 repetição legal art. 64

art. 97 §1º repetição legal art. 64 §1º

art. 97 §2º reafirmação

estipula critérios de avaliação 

na pré-qualificação com base 

na qualidade,  incorporando 

parâmetros normalmente 

utilizados para a técnica e 

preço. Não é inovação pois 

essa prática seria admitida 

sem necessidade da previsão 

expressa, mas reforça a 

segurança jurídica

eficiência e segurança jurídica

art. 97 §3º - O Banco do 

Nordeste poderá restringir a 

participação em suas 

licitações aos

fornecedores e produtos 

pré-qualificados, inclusive 

podendo se valer de limites 

dos

indicadores alcançados na 

classificação.

inovação art. 64 §2º

a redação aumenta a restrição 

da lei e permite que o 

indicador de avaliação seja 

usado para restringir a 

participação dos pré-

qualificados mal avaliados. 

Incorpora a lógica da 

pontuação mínima da técnica 

e preço, mas pode ser 

considerada inovação porque 

estipula uma novidade no 

instituto da pré-qualificação 

eficiência e segurança jurídica

art. 97 §4º repetição legal art. 64 §3º

art. 97 §5º repetição legal art. 64 §4º

art. 97 §6º repetição legal art. 64 §5º

art. 97 §7º repetição legal art. 64 §6º

art. 97 §8º repetição legal art. 64 §7º

art. 98 repetição legal art. 64, 58

art. 98 §1º importação legal art. 84 Decreto 7581/11

art. 98 §2º repetição legal art. 59 §1º

art. 98 §3º importação legal art. 86 Decreto 7581/11

art. 99 repetição legal art. 51 §2º

art. 100 repetição legal art. 65

art. 100 §1º repetição legal art. 65 §1º

art. 100 §2º repetição legal art. 65 §2º

art. 100 §3º repetição legal art. 65 §3º

art. 100 §4º repetição legal art. 65 §4º

art. 100 §5º importação legal art. 46 §1º Decreto 7581/11

art. 101 procedimentalização

separação dos interessados 

classificados por categoria. 

Não inova, apenas 

procedimentaliza

art. 101 §único importação legal art. 84 Decreto 7581/11 emissão de certificado

art. 102 repetição legal art. 59 §1º

art. 103 repetição legal art. 66

art. 104 repetição legal art. 66 §2º

art. 104 §único repetição legal art. 66 §3º

art. 105 importação legal art. 12 Decreto 7892/13 importação regra SRP

art. 105 §1º importação legal art. 12 §1º Decreto 7892/13

art. 105 §2º importação legal art. 12 §2º Decreto 7892/13

art. 105 §3º importação legal art. 12 §4º Decreto 7892/13

art. 106 importação legal art. 4º §6º Decreto 7892/13

art. 106 §1º importação legal art. 9º Decreto 7892/13

art. 106 §2º importação legal art. 22 §7º Decreto 7892/13

art. 107 repetição legal art. 66 §1º

art. 108 repetição legal art. 66 §1º

art. 109 repetição legal art. 66 §1º

art. 110 procedimentalização atribuições internas

art. 111 procedimentalização

critérios preferenciais para 

SRP, em consonância com a 

jurisprudência do TCU

art. 112 repetição legal art. 67

art. 112 §único repetição legal art. 67 §único

art. 113 repetição legal art. 68

art. 114 repetição legal art. 69

art. 114 §1º repetição legal art. 69 §2º

art. 114 §2º importação legal art. 55 §2º Lei 8666/93



art. 114 §3º repetição legal art. 42 §3º

art. 114 §4º repetição legal art. 69, 77

art. 114 §5º repetição legal Lei 12846/2013

art. 115 repetição legal art. 73

art. 115 §1º procedimentalização

estipula o parâmetro para a 

dispensa de contrato prevista 

na lei

art. 115 §2º repetição legal art. 73 §único

art. 115 §3º procedimentalização
procedimento de contratação 

em caso de adesão a ata

art. 116 importação legal art. 65 §8º Lei 8666/93

art. 116 §1º procedimentalização assinatura do apostilamento

art. 116 §2º importação legal
anexo VII-G IN 05/2017 

MPOG

art. 117 procedimentalização regula a rescisão amigável

art. 118 repetição legal art. 71

art. 118 §1º procedimentalização
procedimentalização da 

vigência dos contratos

art. 118 §2º repetição legal art. 71 §2º

art. 119 procedimentalização

define contratação 

continuada e por escopo, em 

consonância com a 

jurisprudência do TCU

art. 120 importação legal anexo IX 3 IN 05/2017 MPOG

art. 120 §único importação legal anexo IX 7 IN 05/2017 MPOG

art. 121 repetição legal

jurisprudência consolidada 

do TCU (ex: Acórdão 

1674/2014)

o artigo regula a sistemática 

obrigatória e natural do 

contrato por escopo

art. 121 §único importação legal anexo IX 2 IN 05/2017 MPOG

art. 122 procedimentalização procedimento de pagamento

art. 123 reafirmação

norteia as condições 

excepcionais que podem 

ensejar antecipação de 

pagamento. Não é inovação 

pois o pagamento adiantado é 

admitido pelo TCU, 

excepcionalmente, pela 

redação do inciso III do art. 15 

da Lei 8666/93.

segurança jurídica

art. 124 repetição legal art. 45

art. 124 §único repetição legal art. 45 §único

art. 125 repetição legal art. 77

art. 125 §único repetição legal art. 77 §único

art. 126 importação legal IN 5/2017 MPOG

art. 127 importação legal art. 54 IN 05/2017 MPOG

art. 128 importação legal art. 61 IN 05/2017 MPOG

art. 128 §1º repetição legal art. 2º Lei 10192/01

art. 128 §2º importação legal art. 61 §4º IN 05/2017 MPOG

art. 129 procedimentalização cabimento da revisão

art. 129 §único procedimentalização cabimento da revisão

art. 130 repetição legal art. 70

art. 130 §1º repetição legal art. 70 §1º

art. 130 §2º repetição legal art. 70 §2º

art. 130 §3º repetição legal art. 70 §3º

art. 130 §4º procedimentalização
estipula o conceito de grande 

vulto, determinado na lei

art. 130 §5º repetição legal art. 70 §4º

art. 131 importação legal Anexo VII-F IN 5/2017 MPOG

art. 132 procedimentalização

exigência obrigatória de 

garantia quando houver 

antecipação de pagamento.

art. 133 repetição legal art. 78

art. 133 §1º repetição legal art. 78 §1º

art. 133 §2º repetição legal art. 78 §2º



art. 133 §3º procedimentalização

veda subcontratação de 

parcela relevante. 

jurisprudência consolidada do 

TCU (ex: Acórdão 3144/2011)

art. 133 §4º repetição legal art. 78 §3º

art. 133 §5º procedimentalização

veda a subcontratação nos 

casos de inexigibilidade, mas 

admite a exceção, e estipula 

autorização prévia

art. 134 procedimentalização
formalização da 

subcontratação

art. 135 repetição legal art. 29 e 30

art. 136 repetição legal art. 30 §3º

art. 136 §único procedimentalização
parâmetros de pesquisa de 

mercado para inex

art. 137 procedimentalização atribuições internas

art. 137 §único repetição legal art. 30 §2º

art. 138 repetição legal art. 29

art. 138 §1º repetição legal art. 29 §1º

art. 138 §2º repetição legal art. 29 §2º

art. 138 §3º repetição legal art. 29 §3º

art. 139 repetição legal art. 30

art. 139 §único repetição legal art. 30 §1º

art. 140 procedimentalização

regula o credenciamento. Não 

traz nenhuma novidade em 

relação à jurisprudência do 

TCU

art. 141 importação legal
anexo VII-A IN 05/2017 

MPOG

regula o credenciamento. Não 

traz nenhuma novidade em 

relação à IN 5/2017 e à 

jurisprudência do TCU

art. 142 importação legal
anexo VII-A IN 05/2017 

MPOG

art. 143 repetição legal art. 27 §3º

art. 143 §único repetição legal art. 27 §3º

art. 144 repetição legal art. 44 §3º Decreto 8945/16

art. 144 §único importação legal
art. 19 Portaria 

Interministerial 424/2016
prazo do convênio

art. 145 repetição legal art. 28, 31

art. 146 repetição legal art. 80

art. 147 repetição legal art. 46

art. 147 §único repetição legal art. 46 §único

art. 148 repetição legal art. 38, art. 44

art. 149 repetição legal art. 74

art. 149 §1º repetição legal art. 74 §1º

art. 149 §2º repetição legal art. 74 §2º

art. 150 procedimentalização revalidação da proposta

art. 150 §1º repetição legal art. 7º Lei 10520/02 
sistemática natural da 

proposta

art. 150 §2º procedimentalização renovação tácita da proposta

art. 151 repetição legal art. 51 §2º

art. 151 §1º procedimentalização
dispensa publicação de 

apostilamento.

art. 152 repetição legal art. 74

art. 153 repetição legal art. 48

art. 154 importação legal art. 67 Lei 8666/93

art. 155 procedimentalização atribuições internas

art. 155 §único importação legal art. 68 Lei 8666/93

art. 156 procedimentalização definição da gestão contratual

art. 157 reafirmação

reforça a eficiência e a 

governança na gestão 

contratual

eficiência e governança

art. 158 repetição legal art. 72

art. 159 repetição legal art. 81 

art. 159 §1º repetição legal art. 81 §1º

art. 159 §2º repetição legal art. 81 §2º

art. 159 §3º repetição legal art. 81 §3º

art. 159 §4º repetição legal art. 81 §4º

art. 159 §5º repetição legal art. 81 §5º

art. 159 §6º repetição legal art. 81 §6º

art. 159 §7º repetição legal art. 81 §7º

art. 159 §8º repetição legal art. 81 §8º

art. 160 importação legal art. 73 Lei 8666/93

art. 160 §único importação legal art. 73 §2º Lei 8666/93



art. 161 importação legal art. 74 Lei 8666/93

art. 161 §único importação legal art. 74 §único Lei 8666/93

art. 162 importação legal art. 75 Lei 8666/93

art. 163 importação legal art. 76 Lei 8666/93

art. 164 repetição legal art. 76

art. 165 repetição legal Lei 9784/99

art. 165 §único procedimentalização

dispensa processo 

administrativo em caso de 

rescisão amigável

art. 166 - Desde que 

devidamente justificada 

pela instância competente, 

poderá ser

dispensada a abertura do 

processo quando os custos 

de apuração forem 

manifestamente

superiores aos do 

inadimplemento.

inovação

permite que seja dispensado 

processo de aplicação de 

sanção quando o custo do 

processo for manifestamente 

superior ao do 

inadimplemento. É inovação 

pois não há previsão legal e 

coloca a lógica do custo na 

racionalidade decisória em 

matéria de responsabilização

eficiência

art. 167 repetição legal art. 82

art. 167 §1º repetição legal art. 82 §1º

art. 167  §2º repetição legal art. 82 §3º

art. 168 repetição legal art. 83

art. 168 §único repetição legal art. 83 §2º

art. 169 repetição legal art. 84

art. 170 repetição legal art. 83 §1º

art. 171 importação legal art. 77 Lei 8666/93

art. 172 importação legal art. 79 Lei 8666/93

art. 172 §1º importação legal art. 78 Lei 8666/93

art. 172 §2º repetição legal Lei 9784/99

art. 173 importação legal art. 109 Lei 8666/93

art. 173 §1º importação legal art. 109 §1º Lei 8666/93

art. 173 §2º importação legal art. 109 §2º Lei 8666/93

art. 173 §3º importação legal art. 109 §5º Lei 8666/93

art. 174 repetição legal art. 91

art. 175 repetição legal art. 41

art. 176 importação legal art. 110 Lei 8666/93

art. 176 §único importação legal art. 110 §único Lei 8666/93

art. 177 repetição legal art. 71 §1º Decreto 8945/16

art. 178 procedimentalização vigência do regulamento



ARTIGO DO REGULAMENTO TIPO DE PREVISÃO LEGISLAÇÃO REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES VALORES REFORÇADOS

art. 1º procedimentalização decisão pela aprovação

art. 2º repetição legal

art. 28                                  OBS: 

as referências sem citação da lei 

correspondem à Lei 

13.303/2016

art. 2º §1º procedimentalização

aplicação subsidiária a outros 

procedimentos regidos por outros 

regulamentos

art. 2º §2º procedimentalização remete a códigos de ética e conduta

art. 2º §3º reafirmação

reafirma princípios da 

proporcionalidade e instrumentalidade 

procedimental

instrumentalidade 

procedimental

art. 3º procedimentalização definições

art. 4º reafirmação
reafirma a necessidade de formação 

adequada para os profissionais
eficiência

art. 5º procedimentalização atribuições internas

art. 5º §1º procedimentalização atribuições internas

art. 5º §2º procedimentalização forma de deliberação da comissão

art. 6º procedimentalização atribuições internas

art. 7º procedimentalização atribuições internas

art. 8º reafirmação
reafirma o planejamento para evitar 

descontinuidade contratual
planejamento

art. 8º §1º reafirmação

reafirma a prioridade de licitações que 

visam substituir DL por emergência. 

Não é inovação pois implementa a 

jurisprudência do TCU e não detalha o 

regime prioritário

planejamento

art. 8º §2º procedimentalização início do planejamento junto com a DL

art. 8º §3º procedimentalização repete a prioridade 

art. 9º reafirmação
reafirma a necessidade de 

planejamento e justificativas
planejamento

art. 10 reafirmação
reafirma a necessidade de 

planejamento e justificativas

art. 11 repetição legal art. 6º Decreto 8243/14 consulta pública

art. 12 procedimentalização atribuições internas

art. 13 procedimentalização atribuições internas

art. 14 repetição legal art. 17 Decreto 8243/14 avaliação do produto da consulta

art. 15 procedimentalização fluxo interno

art. 16 importação legal art. 2º IN 03/2017 MPOG pesquisa de preços

art. 16 §único repetição legal art. 31 §2º e Decreto 7893/13

art. 17 procedimentalização pesquisa de preços

art. 17 §1º reafirmação

reafirma a possibilidade de integração 

com os fornecedores para maximar a 

eficiência das licitações

eficiência e participação social

art. 17 §2º procedimentalização pesquisa de preços

art. 18 procedimentalização pesquisa de preços

art. 18 §1º procedimentalização pesquisa de preços

art. 18 §2º importação legal art. 2º §5º IN 03/2017 MPOG

art. 19 procedimentalização
nova pesquisa de houver alteração no 

TR

art. 20 procedimentalização formalização do processo

art. 20 §1º procedimentalização conteúdo do documento de propositura

art. 20 §2º repetição legal art. 46

art. 20 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 21 importação legal art. 4º e §1º Decreto 7892/13 intenção de SRP copiada do Decreto

art. 22 procedimentalização atribuições internas

art. 23 procedimentalização atribuições internas

art. 23 §1º importação legal art. 4º §3º II Decreto 7892/13

art. 23 §2º importação legal art. 5º II Decreto 7892/13

art. 23 §3º procedimentalização revalidação da pesquisa

art. 24 procedimentalização formalização do processo

art. 25 importação legal art. 38 §único Lei 8666/93

art. 25 §único procedimentalização fluxo interno

art. 26 procedimentalização fluxo interno

art. 27 -  Antes de ser remetida à 

aprovação pela Autoridade 

Administrativa, a IP deverá

ser submetida ao DELIC para 

manifestação jurídica e para a 

inclusão da minuta de edital

adequada. 

inovação

a redação cria a necessidade de análise 

pelo jurídico previamente à autorização 

da licitação. É inovação pois a 

legislação não impõe essa necessidade, 

mas ela é recomendada pelos 

doutrinadores.

governança

art. 27 §1º procedimentalização fluxo interno

art. 27 §2º procedimentalização fluxo interno

art. 27 §3º procedimentalização fluxo interno

art. 28 procedimentalização atribuições internas

art. 29 repetição legal art. 51 §2º

art. 29 §1º repetição legal art. 51, 87 §1º

art. 29 §2º reafirmação

reafirma a possibilidade de não 

divulgação da pesquisa de preços. O 

art. 34 §3º admite interpretação, mas a 

previsão regulamentar reforça a 

legalidade

segurança jurídica

art. 30 procedimentalização atribuições internas

ANEXO IV - BNDES



art. 31 importação legal art. 8º X Decreto 7581/11

art. 32 repetição legal art. 11 II Decreto 5450/05

art. 32 §único repetição legal art. 11 II Decreto 5450/05

art. 33 procedimentalização prazos internos

art. 34 procedimentalização

adiamento da sessão para aprofundar 

questionamento, jurisprudência 

consolidada do TCU

art. 34 §1º procedimentalização
adiamento da sessão pública para 

alterar edital

art. 34 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 35 procedimentalização atribuições internas

art. 35 §único repetição legal art. 39 §único

art.  36 reafirmação
reafirma princípios da transparência e 

motivação
governança

art. 36 §único repetição legal art. 51 §2º

art. 37 procedimentalização
escolha do portal de compras do 

governo federal para os pregões

art. 38 repetição legal art. 22 §2º Decreto 5450/05

art. 39 repetição legal art. 24 Decreto 5450/05

art. 40 repetição legal art. 25 e §6º Decreto 5450/05

art. 41 repetição legal art. 11 IV e 12 Decreto 5450/05

art. 41 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 41 §2º repetição legal
art. 25 e 26 §3º Decreto 

5450/05

art. 42 repetição legal art. 56 §2º

art. 42 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 42 §2º procedimentalização regras para diligência

art. 43 procedimentalização suspensão da sessão para amostra

art. 43 §1º importação legal art. 8º VIII b Decreto 7581/11

art. 43 §2º procedimentalização decisão sobre amostra

art. 44 repetição legal art. 25 §5º Decreto 5450/05

art. 45 procedimentalização fluxo natural do pregão

art. 46 repetição legal art. 11 VI Decreto 5450/05

art. 46 §único repetição legal art. 12 Decreto 5450/05

art. 47 repetição legal art. 25 §5º Decreto 5450/05

art. 48 repetição legal art. 26 Decreto 5450/05

art. 48 §1º repetição legal art. 26 Decreto 5450/05

art. 48 §2º procedimentalização recursos conforme edital

art. 48 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 48 §4º repetição legal art. 11 VII Decreto 5450/05

art. 48 §5º repetição legal art. 26 §2º Decreto 5450/05

art. 49 repetição legal art. 25 §3º Decreto 5450/05

art. 49 §único repetição legal art. 22 §3º Lei 9784/99

art. 50 repetição legal art. 56 §2º

art. 50 §1º procedimentalização forma de realização da diligência

art. 50 §2º procedimentalização forma de realização da diligência

art. 50 §3º procedimentalização forma de realização da diligência

art. 50 §4º procedimentalização anexar documentos na pasta

art. 50 §5º procedimentalização forma de realização da diligência

art. 50 §6º procedimentalização forma de realização da diligência

art. 51 repetição legal
art. 9 IV, VI, art. 21 XI Decreto 

3555/00

art. 52 repetição legal
art. 9 I e II, art. 11 IV Decreto 

3555/00

art. 53 importação legal
art. 17, art. 7º §²º e 40 I Decreto 

7581/11
procedimento natural do pregão

art. 54 procedimentalização procedimento natural do pregão

art. 54 §1º repetição legal art. 11 VI Decreto 3555/00

art. 54 §2º repetição legal art. 11 VII Decreto 3555/00

art. 55 repetição legal art. 11 XII Decreto 3555/00

art. 55 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 55 §2º procedimentalização
apresentação de proposta adequada ao 

lance

art. 56 procedimentalização suspensão da sessão para amostra

art. 56 §1º importação legal art. 8º VIII b Decreto 7581/11

art. 56 §2º procedimentalização decisão sobre amostra

art. 57 repetição legal art. 11 XV Decreto 3555/00

art. 58 repetição legal art. 11 XIII Decreto 3555/00

art. 58 §único repetição legal
art. 9 II, art. 10, art. 21 XI 

Decreto 3555/00

art. 59 repetição legal art. 11 XV Decreto 3555/00

art. 60 repetição legal
art. 11 XIV, XVII Decreto 

3555/00

art. 60 §1º repetição legal art. 11 XVII Decreto 3555/00

art. 60 §2º procedimentalização contagem de prazo 

art. 60 §3º procedimentalização recursos conforme edital

art. 60 §4º procedimentalização atribuições internas

art. 60 §5º repetição legal art. 7º III Decreto 3555/00

art. 60 §6º repetição legal art. 11 XIX Decreto 3555/00

art. 61 importação legal art. 43 §3º Lei 8666/93

art. 62 repetição legal art. 52

art. 62 §1º repetição legal art. 52 §1º

art. 62 §2º repetição legal art. 52 §2º

art. 63 repetição legal art. 54

art. 63 §único procedimentalização definição procedimental

art. 64 procedimentalização atribuições internas

art. 64 §único procedimentalização reunião interna para julgamento

art. 65 importação legal
art. 7º III e art. 16 §3º Decreto 

7581/11

art. 66 importação legal
art. 7º §2º, 17 e 40 I Decreto 

7581/11



art. 67 procedimentalização
ordena o procedimento dependendo 

do modo de disputa

art. 67 §1º repetição legal art. 53 II

art. 67 §2º procedimentalização reapresentação de proposta adequada

art. 67 §3º procedimentalização

cabimento da verificação da 

efetividade, não é inovação pela 

redação do art. 55 §1º

art. 67 §4º importação legal art. 7º III  Decreto 7581/11

art. 68 importação legal art. 7º III Decreto 7581/11

art. 68 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 68 §2º importação legal art. 22 §3º Decreto 5450/05

art. 69 procedimentalização suspensão da sessão para amostra

art. 69 §1º importação legal art. 8º VIII b Decreto 7581/11

art. 69 §2º importação legal art. 22 §3º Decreto 5450/05

art. 70 importação legal art. 25 §5º Decreto 5450/05

redação do Decreto 5450/05 

classificada como importação pois o 

decreto regula pregão e o regulamento 

está regulando as outras modalidades

art. 71 importação legal art. 25 Decreto 5450/05

art. 71 §único importação legal art. 7º V Decreto 7581/11

art. 72 importação legal art. 25 §5º Decreto 5450/05

art. 73 importação legal art. 11 XIV Decreto 3555/00

art. 73 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 73 §2º importação legal art. 7º VI Decreto 7581/11

art. 73 §3º importação legal art. 57 Decreto 7581/11

art. 74 repetição legal art. 51

art. 75 importação legal art. 43 §3º Lei 8666/93

art. 76 procedimentalização atribuições internas

art. 77 procedimentalização requisitos do documento

art. 78 procedimentalização fluxo interno

art. 79 procedimentalização fluxo interno

art. 79 §único procedimentalização comunicação interma

art. 80 procedimentalização comunicação interma

art. 80 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 80 §2º repetição legal art. 62 §3º 

art. 80 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 80 §4º procedimentalização atribuições internas

art. 80 §5º procedimentalização atribuições internas

art. 80 §6º procedimentalização atribuições internas

art. 81 procedimentalização atribuições internas

art. 81 §1º repetição legal art. 62 §3º 

art. 81 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 81 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 81 §4º procedimentalização atribuições internas

art. 81 §5º procedimentalização atribuições internas

art. 82 procedimentalização atribuições internas

art. 83 repetição legal art. 66 §3º

art. 83 §único procedimentalização

estabelecimento de quantativo mínimo 

no SRP, conforme jurisprudência do 

TCU

art. 84 importação legal art. 11 III Decreto 7892/13

art. 85 procedimentalização formalização do pedido

art. 86 procedimentalização consulta ao fornecedor para adesão

art. 87 procedimentalização atribuições internas

art. 88 procedimentalização atribuições internas

art. 88 §único importação legal art. 22 §6º Decreto 7892/13

art. 89 procedimentalização fluxo interno

art. 89 §único procedimentalização atribuições internas

art. 90 procedimentalização novo pedido de contratação

art. 91 procedimentalização atribuições internas

art. 91 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 91 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 91 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 91 §4º procedimentalização fluxo interno

art. 91 §5º procedimentalização fluxo interno

art. 92 procedimentalização atribuições internas

art. 93 procedimentalização atribuições internas

art. 94 procedimentalização atribuições internas

art. 95 repetição legal art. 63

art. 96 repetição legal art. 64

art. 97 procedimentalização atribuições internas

art. 97 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 97 §2º repetição legal art. 64 §2º

art. 97 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 98 procedimentalização atribuições internas

art. 99 procedimentalização atribuições internas

art. 100 repetição legal art. 51 §2º

art. 100 §único procedimentalização decorrência natural da fase externa

art. 101 importação legal art. 8º Decreto 7581/11

art. 101 §1º repetição legal art. 64 §1º

art. 101 §2º repetição legal art. 7º II Decreto 7581/11

art. 101 §3º procedimentalização forma de resposta a questionamentos

art. 102 procedimentalização autuação do processo

art. 103 importação legal art. 7º III Decreto 7581/11

art. 104 importação legal art. 85 Decreto 7581/11

art. 104 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 104 §2º repetição legal art. 50 V Lei 9784/99

art. 104 §3º repetição legal art. 56 §1º Lei 9784/99



art. 104 §4º procedimentalização atribuições internas

art. 105 importação legal art. 86 e §2º Decreto 7581/11

art. 105 §1º procedimentalização forma do aviso

art. 105 §2º procedimentalização

vedação de entrega de documento 

novo, sistemática natural de acordo 

com o TCU

art. 106 procedimentalização
cadastros mediante regulamento 

específico

art. 107 procedimentalização

art. 108 repetição legal art. 31 §4º

art. 109 procedimentalização atribuições internas

art. 109 §único procedimentalização formatação do processo

art. 110 procedimentalização prazo para manifestação

art. 110 §1º repetição legal art. 33 §1º Lei 12527/11

art. 110 §2º procedimentalização defesa

art. 110 §3º repetição legal art. 38 §2º Lei 9784/99

art. 111 procedimentalização atribuições internas

art. 112 procedimentalização atribuições internas

art. 112 §único procedimentalização atribuições internas

art. 113 importação legal art. 109 I Lei 8666/93

art. 113 §único repetição legal art. 33 §1º Lei 12527/11

art. 114 procedimentalização
nota jurídica prévia à decisão, não é 

novidade pelo art. 50 da Lei 9784/99

art. 114 §1º repetição legal art. 64 Lei 9784/99

art. 114 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 115 procedimentalização atribuições internas

art. 116 repetição legal Lei 12.846/2013 

art. 117 procedimentalização atribuições internas

art. 118 procedimentalização atribuições internas

art. 119 procedimentalização adequação de atribuições

art. 120 procedimentalização revoga resolução anterior

art. 121 procedimentalização
uso de minutas aprovadas 

temporariamente

art. 122 procedimentalização vigência

art. 1º procedimentalização

RESOLUÇÃO DIR 3365/2018 - 

ESPECÍFICA PARA CONTRATAÇÕES 

DIRETAS

art. 2º procedimentalização definições

art. 3º procedimentalização atribuições internas

art. 4º procedimentalização
elementos do projeto básico, compila 

vários, mas sem inovação

art. 4º §único reafirmação

reafirma impossibilidade de pagamento 

antecipado, mas expões situações 

execepcionais possíveis

segurança jurídica

art. 5º reafirmação
reafirma a amplitude da pesquisa de 

preços
planejamento

art. 5º §1º procedimentalização
pesquisa de preços - incorpora 

elementos da IN 03/2017

art. 5º §2º reafirmação
reafirma a necessidade de crítica 

analítica na pesquisa de preços
planejamento

art. 5º §3º reafirmação
pesquisa de preços - veda rejeição 

arbitrária de preços.
governança

art. 5º §4º reafirmação

reafirma a responsabilidade do 

fornecedor com a adequação dos 

preços

governança

art. 6º procedimentalização atribuições internas

art. 6º §1º procedimentalização elementos do documento

art. 7º importação legal art. 38 VI Lei 8666/93 necessidade de parecer jurídico

art. 8º procedimentalização fluxo interno

art. 9º procedimentalização fluxo interno

art. 9º §§único procedimentalização fluxo interno

art. 10 procedimentalização atribuições internas

art. 11 procedimentalização atribuições internas

art. 12 procedimentalização atribuições internas

art. 13 procedimentalização aplicacão subsidiária a outros processos

art. 14 procedimentalização atribuições internas

art. 14 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 14 §2º procedimentalização fluxo interno

art. 14 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 15 procedimentalização aplicacão subsidiária nas subsidiárias

art. 16 procedimentalização vigência

art. 1º procedimentalização

REGULAMENTO ESPECÍFICO PARA 

FORMALIZAÇÃO, GESTÃO E 

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS - 

RESOLUÇÃO 3363/2018

art. 2º procedimentalização normas aplicáveis

art. 3º procedimentalização matérias reguladas

art. 4º procedimentalização definições

art. 5º repetição legal art. 68 e 69

art. 5º §único reafirmação

reafirma a possibilidade de assinatura 

de contrato de adesão, 

excepcionalmente, conforme TCU

segurança jurídica

art. 6º procedimentalização

art. 7º procedimentalização
condições da garantia e atribuições 

internas

art. 8º repetição legal art. 73

art. 8º §único repetição legal art. 73 §único

art. 9º importação legal art. 62 Lei 8666/93



art. 10 procedimentalização atribuições internas

art. 11 repetição legal art. 75

art. 12 importação legal IN 05/2017 MPOG o artigo interioriza várias práticas da IN

art. 12 §único reafirmação

reafirma a possibilidade de assinar o 

contrato após a o serviço prestado, em 

caso de emergência

segurança jurídica

art. 13 procedimentalização

atribuições internas, sem inovação 

quanto à sistemática vigente e IN 

05/2017

art. 13 §único procedimentalização fiscal para auxiliar a gestão

art. 14 reafirmação fiscal para auxiliar a gestão

art. 14 §1º reafirmação
reafirma critérios de governança para a 

gestão contratual

art. 14 §2º procedimentalização fluxo interno

art. 14 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 14 §4º procedimentalização atribuições internas

art. 14 §5º repetição legal art. 44 §2º

art. 14 §6º procedimentalização atribuições internas

art. 15 procedimentalização atribuições internas

art. 16 procedimentalização atribuições internas

art. 16 §único procedimentalização atribuições internas

art. 17 procedimentalização atribuições internas

art. 18 procedimentalização
atribuições da assessoria jurídica, sem 

inovações quanto à sistemática da IN

art. 19 procedimentalização atribuições internas

art. 20 procedimentalização atribuições internas

art. 21 importação legal art. 55 Lei 8666/93 e IN 05/2017

art. 21 §1º repetição legal art. 77

art. 21 §2º reafirmação reafirma os deveres do contratado segurança jurídica

art. 22 importação legal art. 73 Lei 8666/93 recebimento

art. 22 §1º importação legal art. 74 Lei 8666/93

art. 22 §2º importação legal art. 73 §2º Lei 8666/93

art. 22 §3º procedimentalização faculta a designação de comissão

art. 23 reafirmação
reafirma a necessidade de qualificação 

profissional

art. 24 importação legal art. 73 e §3º Lei 8666/93

art. 25 reafirmação

reafirma a possibilidade de antecipação 

de pagamento, admitida pelo TCU 

quando justificada

segurança jurídica

art. 26 procedimentalização fluxo interno

art. 26 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 26 §2º procedimentalização edição de normativos específicos

art. 27 reafirmação
reafirma a possibilidade de prorrogação 

e a necessidade de vantajosidade
segurança jurídica

art. 28 procedimentalização atribuições internas

art. 28 §1º importação legal IN 03/2017 MPOG

art. 28 §2º reafirmação

reafirma a necessidade de análise 

crítica na pesquisa, o que já existe na 

IN 03/2017

planejamento

art. 28 §3º reafirmação
reafirma justificativas para a 

prorrogação de contratos
segurança jurídica

art. 28 §4º procedimentalização
dispensa de pesquisa quando possível 

na legislação

art. 28 §5º reafirmação

reafirma a possibilidade de renovar 

contrato com preço desvantajoso até a 

realização de próxima licitação. 

segurança jurídica

art. 28 §6º procedimentalização atribuições internas

art. 29 importação legal anexo IX IN 05/2017

art. 30 procedimentalização atribuições internas

art. 31 procedimentalização prazos internos

art. 31 §único procedimentalização atribuições internas

art. 32 procedimentalização atribuições internas

art. 32 §único procedimentalização fluxo interno

art. 33 repetição legal art. 81

art. 34 procedimentalização atribuições internas

art. 34 §1º reafirmação

reafirma a necessidade de haver 

vantajosidade para o Banco para a 

alteração contratual

governança

art. 34 §2º procedimentalização
pesquisa para demonstrar 

vantajosidade

art. 34 §3º reafirmação
reafirma a nececessidade de 

justificativa para dispensas a pesquisa
governança

art. 34 §4º procedimentalização prazo para pesquisa

art. 35 importação legal anexo IX IN 05/2017

art. 35 §único procedimentalização
dispensa a necessidade do jurídico para 

alterações formais e não substanciais

art. 36 procedimentalização fluxo interno

art. 36 §único procedimentalização atribuições internas

art. 37 procedimentalização
define as formas de reequilíbrio, sem 

inovações

art. 37 §1º reafirmação
reafirma o compromisso das partes 

com o pactuado
segurança jurídica

art. 37 §2º importação legal anexo IX IN 05/2017

art. 37 §3º repetição legal art. 81 §8º



art. 38 procedimentalização fluxo interno

art. 39 procedimentalização atribuições internas

art. 39 §único procedimentalização atribuições internas

art. 40 importação legal anexo IX IN 05/2017

art. 40 §1º reafirmação

dispensa o parecer jurídico nos casos 

de reajuste e repactuação. Não é 

inovação pois a lei não requisita, mas, 

em decorrência da IN, a redação 

reforça a legalidade da dispensa

segurança jurídica

art. 40 §2º importação legal art. 36 §2º IN 05/2017

art. 41 procedimentalização atribuições internas

art. 41 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 41 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 42 procedimentalização atribuições internas

art. 43 procedimentalização fluxo do processo

art. 43 §único procedimentalização finalização do processo

art. 44 procedimentalização atribuições internas

art. 44 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 44 §2º importação legal anexo IX IN 05/2017

art. 44 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 45 repetição legal art. 50 Lei 9784/99

art. 45 §único procedimentalização procedimentaliza o caput

art. 46 importação legal art. 26 Lei 9784/99

art. 47 procedimentalização prazo

art. 48 procedimentalização dever do contratado

art. 49 procedimentalização conteúdo da notificação

art. 50 importação legal art.300 CPC

art. 51 procedimentalização procedimentaliza o caput

art. 51 §único repetição legal art. 38 §2º Lei 9784/99

art. 52 procedimentalização atribuições internas

art. 52 §1º procedimentalização fluxo interno

art. 52 §2º procedimentalização fluxo interno

art. 52 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 53 procedimentalização atribuições internas

art. 54 procedimentalização fluxo interno

art. 55 repetição legal art. 50 Lei 9784/99

art. 56 repetição legal art 83

art. 56 §1º repetição legal art. 83 §2º

art. 56 §2º repetição legal art. 84

art. 56 §3º importação legal art 86 §1º

art. 56 §4º repetição legal Lei 12527/11
art. 57 -  As penalidades previstas no 

artigo anterior, quando aplicadas, 

devem levar em

consideração a natureza e a 

gravidade dos fatos, a extensão e a 

relevância da obrigação

descumprida, a culpabilidade do 

Contratado, os fins a que a sanção se 

destina, os princípios da

razoabilidade e da 

proporcionalidade, e, em especial, as 

seguintes circunstâncias:

I - atenuantes:

a) a inexistência de prejuízos ou 

riscos ao Sistema BNDES;

b) a regularização do ato que ensejou 

a abertura do PAP, até a primeira 

decisão

administrativa; e

c) outra circunstância relevante, 

anterior ou posterior ao 

inadimplemento verificado.

II - agravantes:

a) a reincidência;

b) o descumprimento de obrigação 

com a obtenção de vantagens 

indevidas, de qualquer

espécie, em benefício próprio ou de 

inovação

cria uma sistemática além do texto 

legal para a aplicação de penalidas. É 

inovação porque cria conceitos e 

processo inovadores, que, por mais 

que se baseiem na jurisprudência do 

TCU, estruturados formam um 

processo novo consolidado.

segurança jurídica

art. 57 §1º reafirmação
reafirma a proporcionalidade na 

aplicação da pena
proporcionalidade

art. 57 §2º reafirmação
reafirma a proporcionalidade na 

aplicação da pena
proporcionalidade

art. 58 reafirmação
reafirma o cumprimento das 

obrigações contratuais
segurança jurídica

art. 59 procedimentalização atribuições internas

art. 60 procedimentalização

atribuições internas e manifestação do 

jurídico, o que não é inovação em 

decorrência do art. 50 da Lei 9784/99

art. 60 §único repetição legal art. 61 e §único Lei 9784/99

art. 61 procedimentalização

atribuições internas e manifestação do 

jurídico, o que não é inovação em 

decorrência do art. 50 da Lei 9784/99

art. 62 procedimentalização

atribuições internas e manifestação do 

jurídico, o que não é inovação em 

decorrência do art. 50 da Lei 9784/99

art. 63 procedimentalização notificação

art. 64 repetição legal art. 59 Lei 9784/99

art. 65 procedimentalização prazo para pagamento de multa



art. 65 §único repetição legal art. 81 §2º e §3º

art. 66 repetição legal art. 66 Lei 9784/99

art. 66 §1º importação legal art. 224 CPC

art. 66 §2º repetição legal art. 66 §1º Lei 9784/99

art. 66 §3º procedimentalização prorrogação de prazo

art. 67 procedimentalização atribuições internas

art. 68 procedimentalização atribuições internas

art. 69 repetição legal Lei 12846/2013

art. 70 procedimentalização causas naturais de extinção do contrato

art. 70 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 70 §2º importação legal art. 78 §úinico Lei 8666/93

art. 71 importação legal art. 77 Lei 8666/93

art. 72 reafirmação reafirma a cooperação interna eficiência

art. 73 procedimentalização possibilidade de normas específicas

art. 74 procedimentalização aplicação ao patrocínio

art. 75 procedimentalização atribuições internas

art. 75 §único procedimentalização

art. 76 procedimentalização prazos internos

art. 77 procedimentalização vigência



ARTIGO DO REGULAMENTO TIPO DE PREVISÃO LEGISLAÇÃO REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES VALORES REFORÇADOS

art. 1º procedimentalização

vai além do texto legal por 

autorizar que as subsidiárias 

usem o mesmo regulamento, mas 

não há inovação

art. 1º §1º procedimentalização contratação entre o grupo

art. 1º §2º repetição legal

art. 28 §3º e §4º                 

OBS: as referências sem 

citação da lei 

correspondem à Lei 

13.303/2016

o texto legal é claro ao dizer que 

para essas contratações o regime 

não é o da licitação

art. 2º repetição legal art. 28

art. 3º repetição legal art. 31

art. 4º repetição legal art. 31 e 32

art. 5º repetição legal
art. 32 §1º e 1º §1º Lei 

9307/96

art. 5º §1º repetição legal art. 32 §2º

art. 6º procedimentalização
atribuição da assessoria jurídica 

de examinar as minutas

art. 6º §único procedimentalização fluxo de aprovação das minutas

art. 7º repetição legal art. 27 §3º

art. 8º procedimentalização

define o que é patrocinio de 

inovação técnológica, cujo 

conceito a Lei 13303/16 não traz. 

Não é inovação pois não agrega 

ao conceito valor mais amplo do 

que o difundido no setor de TI

art. 9º repetição legal art. 28 §3º

art. 10 repetição legal art. 28 §3º

art. 11 - A oportunidade de 

negócios consiste na 

implementação de ações de 

diferencial competitivo com 

vistas ao estabelecimento 

de parcerias com terceiros 

destinadas ao 

desenvolvimento da atuação 

concorrencial da CAIXA, 

considerando-se pelo menos 

um dos seguintes critérios, 

dentre outros:

I - Retorno em receitas 

financeiras;

II - Acesso a soluções 

melhores e inovadoras;

III - Ganho operacional e de 

eficiência;

IV - Promoção de 

empreendedorismo visando 

adoção de novos 

modelos/procedimentos de 

mercado;

V - Melhoria de 

performance na execução 

de suas atividades 

finalísticas.

inovação

traz critérios inéditos para a 

aplicação do conceito legal de 

oportunidade de negócios. É 

inovação (e não reafirmação) pois 

não há consenso sobre esse 

conceito no âmbito jurídico, dada 

a novidade do instituto.

eficiência

art. 11 §1º repetição legal art. 28 §3º II

art. 11 §2º repetição legal art. 28 §4º

art. 11 §3º procedimentalização

parâmetros para as contratações. 

Não é inovação pois esses 

parâmetros são naturalmente 

incidentes sobre todas as 

contratações da instituições em 

decorrência de outras 

normatizações

ANEXO V - CEF



art. 12 - Os procedimentos 

licitatórios realizados no 

âmbito da CAIXA terão 

acesso público, podendo ser 

utilizadas as seguintes 

modalidades:

I – Pregão, obrigatoriamente 

na forma eletrônica;

II – Licitação CAIXA, 

preferencialmente na forma 

eletrônica.

inovação

ao estipular que o pregão só cabe 

na forma eletrônica, o 

regulamento impede o uso do 

pregão presencial, o que não 

seria a única interpretação 

jurídica, pois a licitação de um 

bem comum que não possa ser 

feita por um pregão eletrônico 

poderia ser processada como 

pregão presencial.

segurança jurídica

art. 12 §1º reafirmação

a redação conceitua a licitação 

caixa e diz que ela possibilita a 

combinação de diferentes modos 

de disputa e critérios de 

julgamento, "flexibilizado nos 

termos da lei 13303/16". A lei só 

permite a combinação nos casos 

de parcelamento do objeto. Caso 

o parágrafo pretendesse inovar 

além da lei, deveria ser mais 

expresso para gerar mais 

segurança jurídica. Pela redação 

subjetiva, foi classificado como 

reafirmação

art. 12 §2º repetição legal art. 34

art. 12 §3º repetição legal art. 3º Lei 10520/02
entendimento pacífico do TCU 

(Acórdão n.º 2080/2012)

art. 12 §4º repetição legal art. 34 §1º §2º

art. 12 §5º procedimentalização atribuições internas

art. 13 repetição legal art. 43

art. 14 repetição legal art. 45

art. 14 §úinico repetição legal art. 45 §único

parâmetros de aferição e 

remuneração são inerentes à 

remuneração variável

art. 15 repetição legal art. 46

art. 15 §1º repetição legal art. 46 §único

art. 15 §2º repetição legal art. 42 VIII e 43 §1º inerente ao projeto básico

art. 16 repetição legal art. 38

art. 16 §1º repetição legal art. 38 §único

art. 17 importação legal art. 110 Lei 8666/93

art. 17 §único importação legal
art. 110 §único Lei 

8666/93

art. 18 repetição legal art. 54 e 42 §1º III

art. 19 repetição legal art. 32 IV sumula 257 TCU

art. 20 repetição legal art. 43 V e VI

art. 20 §1º repetição legal art. 43 VI §1º e 42 VI

art. 20 §2º repetição legal art. 43 VI §1º e 42 V

art. 21 repetição legal art. 42 §4º

art. 22 repetição legal art. 42 §1º IV

art. 23 repetição legal art. 69

art. 23 §único repetição legal art. 42 §3º

art. 24 repetição legal art. 44

art. 24 §1º repetição legal art. 31 §4º e 42 e 44 §2º

art. 24 §2º repetição legal art. 44 §3º e §4º

art. 25 repetição legal art. 47

art. 25 §único repetição legal art. 47 §único

art. 26 importação legal
art. 32 §4º e 42 Lei 

8666/93

art. 27 importação legal Art. 42 §5º Lei 8666/93

art. 27 §1º importação legal Art. 42 §5º Lei 8666/93

art. 27 §2º procedimentalização

art. 27 §3º procedimentalização

art. 28 importação legal art. 123 Lei 8666/93

art. 29 repetição legal art. 49



art. 29 §1º - A avaliação 

formal será feita 

observando-se as normas 

regulamentares aplicáveis, 

admitindo-se a aplicação de 

redutores sobre o valor de 

avaliação apurado ou 

apreciação como bem sem 

valor econômico, nos casos 

em que custos diretos e 

indiretos, de natureza 

econômica, social, ambiental 

e operacional, bem como, 

riscos físicos, sociais e 

institucionais os autorizem, 

tais como: 

I - Incidência de despesas 

que não justifiquem a sua 

manutenção no acervo 

patrimonial da CAIXA; 

II – Classificação do bem 

como antieconômico, ou 

seja, de manutenção 

onerosa ou que produza 

rendimento precário, em 

virtude de uso prolongado, 

desgaste prematuro ou 

obsoletismo; 

inovação

A redação importa a lógica do 

Decreto 9373/2018 (que revogou 

o 99658/90) mas traz outros 

parâmetros inéditos para 

avaliação, como "custo de 

oportunidade o capital" e deixa 

aberto a "outros fatores". É 

inovação pois traz novos 

conceitos e, com isso, permite a 

operacionalização de novos 

processos na alienação de bens.

eficiência

art. 29 §2º procedimentalização
procedimentaliza a destinação de 

bens inservíveis

art. 29 §3º procedimentalização define os critérios do §1º

art. 30 procedimentalização

determina a aplicação também 

aos imóveis decorrentes de 

execução de ônus real

art. 30 §único procedimentalização
aplicação aos imóveis 

arrematados

art. 31 repetição legal art. 31

art. 32 repetição legal art. 51

art. 32 §único repetição legal art. 51 §1º

art. 33 reafirmação

preceitua para a fase interna 

conceitos já incidentes em 

decorrência dos princípios

eficiência

art. 34 procedimentalização

detalha o planejamento, sem 

novidade que possa ser 

considerada inovação

art. 35 repetição legal art. 51 §2º

art. 35 §1º repetição legal art. 51 §2º

art. 35 §2º repetição legal art. 39

art. 35 §3º repetição legal art. 39 §único

art. 35 §4º repetição legal art. 4º V Lei 10520/02

art. 36 repetição legal art. 52

art. 37 repetição legal art. 52 §1º

art. 37 §único repetição legal art. 53

art. 38 repetição legal art. 52 §2º

art. 39 repetição legal art. 54 

art. 39 §1º repetição legal art. 54 §1º

art. 39 §2º repetição legal art. 54 §2º

art. 39 §3º repetição legal art. 54 §3º

art. 40 importação legal art. 19 Lei 12462/11 copia lei RDC

art. 40 §único procedimentalização procedimentaliza o caput

art. 41 repetição legal art. 54 §4º I

art. 41 §1º repetição legal art. 54 §4º II

art. 41 §2º repetição legal art. 54 §4º I interpretação natural do inciso I

art. 42 importação legal
art. 28 §único Decreto 

7581/11

art. 42 §1º repetição legal art. 54 §2º

art. 42 §2º repetição legal art. 54 §5º

art. 42 §3º repetição legal art. 27 §2º e 32 II §1º

art. 42 §4º importação legal art. 46 Lei 8666/93

art. 43 importação legal art. 30 Decreto 7581/11

art. 43 §1º repetição legal art. 54 §2º

art. 43 §2º repetição legal art. 34 §2º

art. 43 §3º repetição legal art. 27 §2º e 32 II §1º

art. 43 §4º importação legal art. 46 Lei 8666/93

art. 44 importação legal art. 33 Decreto 7581/11

art. 44 §1º repetição legal art. 58 IV



art. 44 §2º repetição legal art. 58 §2º

art. 44 §3º repetição legal art. 49 I

art. 44 §4º importação legal art. 35 Decreto 7581/11

art. 44 §5º repetição legal art. 58 §2º

art. 44 §6º importação legal
art. 35 §2º Decreto 

7581/11

art. 45 repetição legal art. 54 §6º

art. 45 §1º repetição legal art. 54 §2º

art. 45 §2º repetição legal art. 79

art. 45 §3º repetição legal art. 79 §único

art. 45 §4º importação legal
art. 36 §4ºn Decreto 

7581/11
copia decreto do RDC

art. 45 §5º importação legal art. 37 Decreto 7581/11 copia decreto do RDC

art. 46 repetição legal art. 54 §7º

art. 46 §único repetição legal art. 54 §8º

art. 47 repetição legal art. 42 LC 123/2006

art. 48 repetição legal art. 55 I

art. 48 §1º repetição legal art. 55 II

art. 48 §2º repetição legal art. 55 III

art. 48 §3º repetição legal art. 55 IV

art. 49 repetição legal art. 56

art. 49 §1º repetição legal art. 56 §1º

art. 49 §2º repetição legal art. 56 §2º

art. 49 §3º repetição legal art. 56 §3º

art. 49 §4º repetição legal art. 56 §4º

art. 50 repetição legal art. 57

art. 50 §1º repetição legal art. 57 sistemática natural do art. 57

art. 50 §2º repetição legal art. 57 §1º

art. 50 §3º repetição legal art. 57 §3º

art. 51 repetição legal
art. 58 e art. 195 §3º 

CRFB e Lei 8036/90

art. 51 §1º repetição legal art. 58 §1º

art. 51 §2º repetição legal art. 58 §2º

art. 52 repetição legal art. 59 §1º

art. 53 repetição legal art. 59

art. 53 §único repetição legal art. 59 §1º e §2º

art. 54 importação legal art. 45 §1º Lei 12461/11 importação do RDC

art. 54 §único procedimentalização efeito do caput

art. 55 repetição legal art. 59 §1º

art. 55 §1º importação legal art. 109 §3º Lei 8666/93

art. 55 §2º repetição legal art. 4º XVIII Lei 10520/02

art. 56 repetição legal art. 62 e 64 Lei 9784/99

art. 56 §1º repetição legal art. 62 e 64 Lei 9784/99

art. 56 §2º repetição legal art. 51

art. 57 repetição legal art. 62

art. 57 §1º repetição legal art. 62 §1º

art. 57 §2º repetição legal art. 62 §2º

art. 57 §3º repetição legal art. 62 §3º

art. 57 §4º repetição legal art. 62 §4º

art. 58 repetição legal art. 60

art. 59 repetição legal art. 61

art. 60 repetição legal art. 63

art. 61 repetição legal art. 64

art. 61 §1º repetição legal art. 64 §1º

art. 61 §2º reafirmação

 estipula critérios de avaliação na 

pré-qualificação com base na 

qualidade,  incorporando 

parâmetros normalmente 

utilizados para a técnica e preço. 

Não é inovação pois essa prática 

seria admitida sem necessidade 

da previsão expressa, mas reforça 

a segurança jurídica

eficiência e segurança jurídica

art. 61 §3º - CAIXA poderá 

restringir a participação de 

fornecedores ou produtos 

pré-qualificados em suas 

licitações, inclusive podendo 

se valer de limites dos 

indicadores alcançados na 

classificação.

reafirmação

a redação aumenta a restrição da 

lei e permite que o indicador de 

avaliação seja usado para 

restringir a participação dos pré-

qualificados mal avaliados. 

Incorpora a lógica da pontuação 

mínima da técnica e preço, mas 

pode ser considerada inovação 

porque estipula uma novidade no 

instituto da pré-qualificação 

eficiência e segurança jurídica



art. 61 §4º repetição legal art. 64 §3º

art. 61 §5º repetição legal art. 64 §4º

art. 61 §6º repetição legal art. 64 §5º

art. 61 §7º repetição legal art. 64 §6º

art. 61 §8º repetição legal art. 64 §7º

art. 62 repetição legal art. 64 e §s

art. 62 §1º importação legal art. 84 Decreto 7581/11 regula a emissão de certificado

art. 62 §2º repetição legal art. 59 §1º

art. 62 §3º repetição legal art. 51 §2º e 58

art. 63 repetição legal art. 65

art. 63 §único procedimentalização permite a utilização do SICAF

art. 64 repetição legal art. 65 

art. 65 repetição legal art. 59 §1º

art. 66 repetição legal art. 66

art. 66 §único repetição legal art. 66 §1º

art. 67 repetição legal art. 67

art. 67 §único repetição legal art. 67 §único

art. 68 repetição legal art. 29

art. 68 §1º repetição legal art. 29 §1º

art. 68 §2º repetição legal art. 29 §2º

art. 68 §3º repetição legal art. 29 §3º

art. 68 §4º procedimentalização

conceitua fracionamento, de 

acordo com a jurisprudência do 

TCU, e permite a utilização de 

meio eletrônico para cotação

art. 68 §5º procedimentalização regula pequenas compras

art. 69 repetição legal art. 30

art. 69 §1º procedimentalização
regula a comprovação de 

exclusividade

art. 69 §2º repetição legal art. 30 §1º

art. 69 §3º repetição legal art. 30 §2º

art. 70 repetição legal art. 30 §3º

art. 71 repetição legal art. 31 §4º

art. 71 §1º importação legal art. 1º Decreto 8428/15
Importação do Decreto do PMI, 

aplicável às concessões/PPPs

art. 71 §2º importação legal art. 9º Decreto 8428/15

art. 72 repetição legal art. 31 §5º

art. 73 importação legal art. 6º Decreto 8428/15

art. 74 repetição legal art. 68

art. 75 repetição legal art. 69

art. 75 §1º repetição legal art. 69 §2º

art. 75 §2º repetição legal Lei 9307/96

art. 76 repetição legal art. 70

art. 76 §1º repetição legal art. 70 §1º

art. 76 §2º repetição legal art. 70 §2º

art. 76 §3º repetição legal art. 70 §3º

art. 76 §4º repetição legal art. 70 §4º

art. 76 §5º importação legal art. 56 §5º Lei 8666/93

art. 77 importação legal IN 5/2017 MPOG
sistemática da IN aplicável à adm. 

Direta

art. 78 repetição legal art. 71

art. 78 §único repetição legal art. 71 §único

art. 79 procedimentalização
define contratação continuada e 

por escopo

art. 80 repetição legal art. 72

art. 81 importação legal art. 59 §único Lei 8666/93

art. 82 repetição legal art. 73

art. 82 §único repetição legal art. 73 §único

art. 83 repetição legal art. 75

art. 83 §1º repetição legal art. 75 §1º

art. 83 §2º repetição legal art. 75 §2º

art. 84 repetição legal art. 77

art. 84 §único repetição legal art. 77 §1º

art. 85 repetição legal art. 78

art. 85 §1º repetição legal art. 78 §1º

art. 85 §2º repetição legal art. 42 V, VI e 78 §2º

art. 85 §3º repetição legal art. 78 §3º

art. 86 repetição legal art. 80

art. 87 repetição legal art. 81

art. 88 repetição legal art. 81 VI

art. 89 repetição legal art. 81 §1º

art. 89 §1º repetição legal art. 81 §2º

art. 89 §2º repetição legal art. 81 §3º

art. 89 §3º repetição legal art. 81 §4º



art. 89 §4º repetição legal art. 81 §5º

art. 89 §5º repetição legal art. 81 §6º

art. 89 §6º repetição legal art. 81 §8º

art. 90 procedimentalização

elenca hipóteses de causas de 

modificação da duração do 

contrato, sem inovação em 

relação ao entendimento do TCU

art. 91 importação legal art. 57 II Lei 8666/93
preve a prorrogação sucessiva, 

regra geral

art. 92 repetição legal art. 76

art. 92 §único repetição legal art. 82 §2º e §3º

regula a cobrança de danos 

causados pela contratada, sem 

inovação

art. 93 repetição legal art. 76

art. 94 repetição legal art. 83

art. 94 §1º importação legal IN 5/2017 MPOG
sistemática da IN aplicável à adm. 

Direta

art. 94 §2º repetição legal art. 83 §1º

art. 94 §3º repetição legal art. 83 §1º

art. 94 §4º repetição legal art. 83 §2º

art. 94 §5º repetição legal art. 83 §2º

art. 94 §6º repetição legal art. 83 e Lei 9784/99

art. 95 repetição legal art. 84

art. 96 repetição legal art. 7º Lei 10520/02

art. 97 repetição legal art. 23 Lei 12846/13

art. 98 importação legal art. 79 Lei 8666/93

art. 99 importação legal
art. 78 Lei 8666/93 e Lei 

12846/13

art. 99 §1º repetição legal Lei 9784/99

art. 99 §2º procedimentalização efeitos temporais da rescisão

art. 100 repetição legal art. 83 §2º

art. 100 §1º importação legal art. 109 §2º Lei 8666/93 efeitos do recurso

art. 100 §2º repetição legal art. 51 §2º

art. 101 repetição legal art. 41

art. 102 procedimentalização conceitua convênio, sem inovação

art. 102 §1º repetição legal
art. 44 §3º Decreto 

8945/16

art. 102 §2º importação legal
art. 19 Portaria 

Interministerial 424/2016

elementos do instrumento de 

convênio

art. 102 §3º importação legal
art. 21 Portaria 

Interministerial 424/2016
prazo do convenio

art. 102 §4º procedimentalização
regras de convênio para 

patrocínio

art. 103 repetição legal art. 86

art. 104 repetição legal art. 87 §1º

art. 104 §único repetição legal art. 87 §1º

art. 105 repetição legal art. 71 Decreto 8945/16

art. 105 §1º repetição legal
art. 71 §2º Decreto 

8945/16

art. 105 §2º repetição legal
art. 71 §2º Decreto 

8945/16

art. 106 procedimentalização alçadas



ARTIGO DO REGULAMENTO TIPO DE PREVISÃO LEGISLAÇÃO REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES VALORES REFORÇADOS

art. 1º repetição legal

art. 28                                OBS: as 

referências sem citação da lei 

correspondem à Lei 13.303/2016

art. 1º §1º repetição legal art. 28 art. 37 CRFB/88

art. 1º §2º procedimentalização
remete a outros normativos 

internos

art. 1º §3º procedimentalização
remete a outros normativos 

internos

art. 1º §4º procedimentalização
remete a outros normativos 

internos

art. 2º repetição legal art. 28

art. 2º §1º repetição legal art. 28 §1º

art. 3º repetição legal art. 31

art. 3º §único importação legal art. 3º §1º Lei 8666/93

art. 4º repetição legal art. 32 

a inclusão do plano de aquisições, 

além do texto legal, é 

recomendação da CGPAR

art. 4º §único repetição legal art. 32 III

art. 5º repetição legal art 33

art. 6º repetição legal art. 38

art. 6º §único repetição legal art. 38 §único

art. 7º repetição legal art. 39

art. 7º §único repetição legal art. 39 §único

art. 8º importação legal art. 3º §3º Lei 8666/93

art. 9º reafirmação

reafirma os princípios da 

competitividade e 

instrumentalidade

competitividade

art. 10 repetição legal art. 22 §4º Lei 9784/99

art. 10 §único procedimentalização numeração de verso de folha

art. 11 procedimentalização definições

art. 12 procedimentalização atribuições internas

art. 13 procedimentalização atribuições internas

art. 14 procedimentalização atribuições internas

art. 15 procedimentalização atribuições internas

art. 16 procedimentalização atribuições internas

art. 16 §único procedimentalização
segregação de funções nas 

atribuições

art. 17 procedimentalização atribuições internas

art. 18 procedimentalização atribuições internas

art. 18 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 18 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 18 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 18 §4º procedimentalização alçada

art. 18 §5º procedimentalização
ressalva de responsabilidades sobre 

a autorização da licitação

art. 18 §6º procedimentalização forma e momento da autorização

art. 18 §7º procedimentalização atribuições internas

art. 19 reafirmação
reafirma o planejamento para 

evitar descontinuidade contratual
planejamento

art. 19 §1º reafirmação

reafirma a prioridade de licitações 

que visam substituir DL por 

emergência. Não é inovação pois 

implementa a jurisprudência do 

TCU e não detalha o regime 

prioritário

planejamento

art. 19 §2º procedimentalização
início do procedimento licitatório 

junto com o da DL

art. 20 procedimentalização
obrigação para os empregados de 

prestar informações em incidentes

art. 21 reafirmação
reafirma a necessidade de 

planejamento e justificativas
planejamento

art. 21 §único procedimentalização
autorização de licitação fora do 

plano

art. 22 reafirmação
reafirma a necessidade de 

planejamento e justificativas
planejamento

art. 23 procedimentalização
elementos internos das 

contratações de TI

art. 24 repetição legal art. 6º Decreto 8243/14 consulta pública

art. 25 procedimentalização atribuições internas

art. 26 procedimentalização atribuições internas

art. 27 repetição legal art. 17 Decreto 8243/14 avaliação do produto da consulta

art. 28 procedimentalização elementos da requisição

art. 28 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 28 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 29 procedimentalização atribuições internas

art. 29 §único procedimentalização prazos internos

art. 30 procedimentalização fluxo interno

art. 30 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 30 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 30 §3º procedimentalização fluxo interno
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art. 30 §34º procedimentalização atribuições internas

art. 31 procedimentalização fluxo interno

art. 31 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 31 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 31 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 32 importação legal art. 2º IN 03/2017 MPOG pesquisa de preços

art. 32 §1º importação legal art. 2º §1º IN 03/2017 MPOG

art. 32 §2º importação legal art. 2º §2º IN 03/2017 MPOG

art. 32 §3º importação legal art. 2º §3º IN 03/2017 MPOG

art. 32 §4º importação legal art. 2º §4º IN 03/2017 MPOG

art. 32 §5º importação legal art. 2º §5º IN 03/2017 MPOG

art. 32 §6º importação legal art. 2 §6º IN 03/2017 MPOG

art. 32 §7º repetição legal art. 31 §2º e Decreto 7893/13

art. 32 §8º procedimentalização

comprovação do preço em 

inexigibilidade, sem inovação 

quanto à jurisprudência do TCU e 

AGU (ON n. 17)

art. 32 §9º importação legal anexo I IN 05/2017 MPOG planilha de terceirização

art. 32 §10 procedimentalização validade de preços para a pesquisa

art. 33 procedimentalização pesquisa de preços

art. 33 §1º reafirmação

reafirma a possibilidade de 

integração com os fornecedores 

para maximar a eficiência das 

licitações

eficiência e participação social

art. 33 §2º procedimentalização pesquisa de preços

art. 34 procedimentalização pesquisa de preços

art. 34 §1º procedimentalização pesquisa de preços

art. 34 §2º importação legal art. 2º §5º IN 03/2017 MPOG

art. 35 procedimentalização
nova pesquisa de houver alteração 

no TR

art. 36 repetição legal art. 31 §2º

art. 36 §único repetição legal art. 31 §3º

art. 37 - A AJDA emitirá 

parecer conclusivo sobre a 

instrução do processo, 

remetido pelo DCAD ou 

Comissão de Licitação, para 

posterior encaminhamento 

para aprovação pela 

autoridade administrativa.

inovação

a redação cria a necessidade de 

análise pelo jurídico previamente à 

autorização da licitação. É inovação 

pois a legislação não impõe essa 

necessidade, mas ela é 

recomendada pelos doutrinadores.

governança

art. 37 §1º importação legal art. 38 §único Lei 8666/93

art. 37 §2º procedimentalização fluxo interno

art. 38 procedimentalização fluxo interno

art. 38 §1º repetição legal art. 3º IV Lei 10520/02

art. 38 §2º repetição legal art. 10 §4º Decreto 5450/05

art. 38 §3º - o pregoeiro 

designado, ou a Comissão de 

Licitação, deverá preencher 

lista de verificação para 

assegurar que todos os 

procedimentos previstos para 

a fase interna da licitação 

foram realizados, e, em caso 

de ausência, justificados.

inovação

a redação cria um controle 

adicional. após a aprovação da 

licitação, pelo pregoeiro. É inovação 

pois a legislação não impõe sobre 

ele essa responsabilidade, pois a 

licitação já foi analisada pelo 

jurídico e autorizada pela 

autoridade competente

governança

art. 39 repetição legal art. 51 §2º

art. 39 §único repetição legal art. 51, 87 §1º

art. 40 importação legal art. 8º X Decreto 7581/11

art. 41 repetição legal art. 11 II Decreto 5450/05

art. 41 §único repetição legal art. 11 II Decreto 5450/05

art. 42 procedimentalização prazos internos

art. 43 procedimentalização

adiamento da sessão para 

aprofundar questionamento, 

jurisprudência consolidada do TCU

art. 43 §1º procedimentalização
adiamento da sessão pública para 

alterar edital

art. 43 §2º repetição legal art. 39 §único

art. 43 §3º procedimentalização
desnecessidade de nova decisão 

para casos de ajustes formais

art. 44 reafirmação
reafirma princípios da transparência 

e motivação
governança

art. 44 §único repetição legal art. 51 §2º

art. 45 procedimentalização
escolha do portal de compras do 

governo federal para os pregões

art. 46 repetição legal art. 22 §2º Decreto 5450/05

art. 47 repetição legal art. 24 Decreto 5450/05

art. 48 repetição legal art. 25 e §6º Decreto 5450/05

art. 49 repetição legal art. 11 IV e 12 Decreto 5450/05

art. 49 §único repetição legal art. 25 e 26 §3º Decreto 5450/05

art. 50 repetição legal art. 56 §2º

art. 50 §1º procedimentalização forma de realização da diligência



art. 50 §2º procedimentalização forma de realização da diligência

art. 50 §3º procedimentalização forma de realização da diligência

art. 50 §4º procedimentalização anexar documentos na pasta

art. 50 §5º procedimentalização forma de realização da diligência

art. 50 §6º procedimentalização forma de realização da diligência

art. 51 procedimentalização suspensão da sessão para amostra

art. 51 §1º importação legal art. 8º VIII b Decreto 7581/11

art. 51 §2º procedimentalização decisão sobre amostra

art. 52 repetição legal art. 25 §5º Decreto 5450/05

art. 53 procedimentalização fluxo natural do pregão

art. 54 repetição legal art. 11 VI Decreto 5450/05

art. 54 §único repetição legal art. 12 Decreto 5450/05

art. 55 repetição legal art. 25 §5º Decreto 5450/05

art. 56 repetição legal art. 26 Decreto 5450/05

art. 56 §1º repetição legal art. 26 Decreto 5450/05

art. 56 §2º procedimentalização recursos conforme edital

art. 56 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 56 §4º repetição legal art. 11 VII Decreto 5450/05

art. 56 §5º repetição legal art. 26 §2º Decreto 5450/05

art. 57 repetição legal art. 25 §3º Decreto 5450/05

art. 57 §único repetição legal art. 22 §3º Lei 9784/99

art. 58 repetição legal
art. 9 IV, VI, art. 21 XI Decreto 

3555/00

art. 59 repetição legal
art. 9 I e II, art. 11 IV Decreto 

3555/00

art. 60 importação legal
art. 17, art. 7º §²º e 40 I Decreto 

7581/11
procedimento natural do pregão

art. 61 procedimentalização procedimento natural do pregão

art. 61 §1º repetição legal art. 11 VI Decreto 3555/00

art. 61 §2º repetição legal art. 11 VII Decreto 3555/00

art. 62 repetição legal art. 11 XII Decreto 3555/00

art. 62 §único procedimentalização
apresentação de proposta 

adequada ao lance

art. 63 procedimentalização suspensão da sessão para amostra

art. 63 §1º importação legal art. 8º VIII b Decreto 7581/11

art. 63 §2º procedimentalização decisão sobre amostra

art. 64 repetição legal art. 11 XV Decreto 3555/00

art. 65 repetição legal art. 11 XIII Decreto 3555/00

art. 65 §único repetição legal
art. 9 II, art. 10, art. 21 XI Decreto 

3555/00

art. 66 repetição legal art. 11 XV Decreto 3555/00

art. 67 repetição legal art. 11 XIV, XVII Decreto 3555/00

art. 67 §1º repetição legal art. 11 XVII Decreto 3555/00

art. 67 §2º procedimentalização contagem de prazo 

art. 67 §3º procedimentalização recursos conforme edital

art. 67 §4º procedimentalização atribuições internas

art. 67 §5º repetição legal art. 7º III Decreto 3555/00

art. 67 §6º repetição legal art. 11 XIX Decreto 3555/00

art. 68 importação legal art. 43 §3º Lei 8666/93

art. 69 procedimentalização
define o modo de disputa fechado 

para as licitações da Finep

art. 69 §único repetição legal art. 52 §2º

art. 70 repetição legal art. 54

art. 70 §único procedimentalização definição procedimental

art. 71 procedimentalização atribuições internas

art. 71 §único procedimentalização reunião interna para julgamento

art. 72 importação legal
art. 7º III e art. 16 §3º Decreto 

7581/11

art. 73 importação legal
art. 7º §2º, 17 e 40 I Decreto 

7581/11

art. 74 importação legal art. 7º III e 43 Decreto 7581/11

art. 74 §1º procedimentalização

cabimento da verificação da 

efetividade, não é inovação pela 

redação do art. 55 §1º

art. 74 §2 importação legal art. 7º III  Decreto 7581/11

art. 75 procedimentalização suspensão da sessão para amostra

art. 75 §1º importação legal art. 8º VIII b Decreto 7581/11

art. 75 §2º importação legal art. 22 §3º Decreto 5450/05 decisão sobre amostra

art. 76 importação legal art. 25 §5º Decreto 5450/05

redação do Decreto 5450/05 

classificada como importação pois o 

decreto regula pregão e o 

regulamento está regulando as 

outras modalidades

art. 77 importação legal art. 25 Decreto 5450/05

art. 77 §único importação legal art. 7º V Decreto 7581/11

art. 78 importação legal art. 25 §5º Decreto 5450/05

art. 79 importação legal art. 11 XIV Decreto 3555/00

art. 79 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 79 §2º importação legal art. 7º VI Decreto 7581/11

art. 79 §3º importação legal art. 57 Decreto 7581/11

art. 80 repetição legal art. 51



art. 81 importação legal art. 43 §3º Lei 8666/93

art. 82 procedimentalização atribuições internas

art. 83 procedimentalização requisitos do documento

art. 83 §1º procedimentalização

previsão de checklist, não é 

inovação pois apenas detalha o 

caput

art. 84 procedimentalização fluxo interno

art. 85 procedimentalização fluxo interno

art. 85 §único procedimentalização comunicação interma

art. 86 procedimentalização comunicação interma

art. 86 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 86 §2º repetição legal art. 62 §3º 

art. 86 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 86 §4º procedimentalização atribuições internas

art. 86 §5º procedimentalização atribuições internas

art. 86 §6º procedimentalização atribuições internas

art. 86 §7º procedimentalização atribuições internas

art. 87 procedimentalização atribuições internas

art. 87 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 87 §2º repetição legal art. 62 §3º 

art. 87 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 87 §4º procedimentalização atribuições internas

art. 87 §5º procedimentalização atribuições internas

art. 87 §6º procedimentalização atribuições internas

art. 87 §7º procedimentalização atribuições internas

art. 88 procedimentalização atribuições internas

art. 88 §único procedimentalização conteúdo do processo

art. 89 procedimentalização atribuições internas

art. 89 §1º procedimentalização instrução do processo

art. 89 §2º repetição legal art. 38 §2º Lei 9784/99

art. 90 procedimentalização atribuições internas

art. 91 procedimentalização atribuições internas

art. 91 §único procedimentalização atribuições internas

art. 92 importação legal art. 109 I Lei 8666/93

art. 93 procedimentalização atribuições internas

art. 93 §1º repetição legal art. 64 Lei 9784/99

art. 93 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 94 procedimentalização atribuições internas

art. 95 procedimentalização aplicação de normas 

art. 96 repetição legal art. 63

art. 97 repetição legal art. 64

art. 98 repetição legal art. 65

art. 98 §1º repetição legal art. 65

art. 98 §2º repetição legal art. 65 §1º

art. 98 §3º repetição legal art. 65 §4º

art. 99 procedimentalização atribuições internas

art. 100 procedimentalização atribuições internas

art. 101 importação legal art. 3º Decreto 7892/13 SRP

art. 102 procedimentalização atribuições internas

art. 102 §1º importação legal art. 4º §1º Decreto 7892/13

art. 102 §2º importação legal art. 5º II Decreto 7892/13

art. 102 §3º procedimentalização revalidação da pesquisa

art. 103 procedimentalização instrução do processo

art. 104 procedimentalização atribuições internas

art. 105 repetição legal art. 66 §3º

art. 105 §único procedimentalização

estabelecimento de quantativo 

mínimo no SRP, conforme 

jurisprudência do TCU

art. 106 repetição legal art. 66 §2º

art. 106 §único importação legal art. 11 III Decreto 7892/13

art. 107 procedimentalização atribuições internas

art. 108 procedimentalização formalização do pedido 

art. 109 procedimentalização atribuições internas

art. 110 procedimentalização atribuições internas

art. 111 procedimentalização atribuições internas

art. 111 §único importação legal art. 22 §6º Decreto 7892/13

art. 112 repetição legal art. 29

art. 112 §1º procedimentalização estipula os índices da atualização

art. 112 §2º procedimentalização arredondamento

art. 112 §3º procedimentalização publicação dos valores

art. 113 procedimentalização atribuições internas

art. 113 §1º procedimentalização

art. 113 §2º procedimentalização
procedimentaliza a dispensa do 

contrato 

art. 113 §3º procedimentalização prazos internos

art. 113 §4º procedimentalização prazos internos

art. 114 procedimentalização fluxo interno

art. 114 §1º procedimentalização fluxo interno

art. 114 §2º procedimentalização
utlização do portal de compras para 

contratação

art. 115 procedimentalização fluxo interno

art. 115 §único reafirmação

dispensa de publicação e de parecer 

jurídico, o que não é inovação pois 

a lei não obriga

segurança jurídica

art. 116 procedimentalização contato com o fornecedor



art. 116 §único procedimentalização
procedimentaliza o recebimento, 

sem novidade

art. 117 procedimentalização atribuições internas

art. 118 procedimentalização atribuições internas

art. 118 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 118 §2º procedimentalização prazos internos

art. 119 importação legal art. 38 VI Lei 8666/93

art. 120 procedimentalização atribuições internas

art. 121 procedimentalização atribuições internas

art. 122 procedimentalização atribuições internas

art. 123 procedimentalização atribuições internas

art. 124 importação legal art. 28, 29 Lei 8666/93

art. 125 importação legal art. 29 Lei 8666/93

art. 125 §único procedimentalização
documentos a serem exigidos, sem 

inovações

art. 126 repetição legal art. 68

art. 127 repetição legal art. 68 e 69

art. 128 procedimentalização atribuições internas

art. 128 §único procedimentalização assinatura de contrato em duas vias

art. 129 procedimentalização
condições da garantia e atribuições 

internas

art. 129 §1º procedimentalização define o índice de atualização

art. 129 §2º procedimentalização índice subsidiário

art. 130 repetição legal art. 73

art. 130 §único repetição legal art. 73 §único

art. 131 importação legal art. 62 Lei 8666/93

art. 132 procedimentalização atribuições internas

art. 133 repetição legal art. 75

art. 134 importação legal IN 05/2017 MPOG
o artigo interioriza várias práticas 

da IN

art. 135 procedimentalização

atribuições internas, sem inovação 

quanto à sistemática vigente e IN 

05/2017

art. 135 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 135 §2º procedimentalização atuação específica na gestão

art. 135 §3º procedimentalização auxílio para o fiscal

art. 136 procedimentalização atribuições internas

art. 137 procedimentalização atribuições internas

art. 138 reafirmação

reafirma a vedação à ingerência nos 

contratos, sem inovação quanto à 

jurisprudência do TCU

segurança jurídica

art. 139 reafirmação
reafirma a necessidade de 

qualificação profissional
eficiência

art. 139 §1º reafirmação
reafirma critérios de governança 

para a gestão contratual
governança

art. 139 §2º procedimentalização fluxo interno

art. 139 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 139 §4º procedimentalização atribuições internas

art. 139 §5º repetição legal art. 44 §2º

art. 139 §6º procedimentalização atribuições internas

art. 140 importação legal art. 55 Lei 8666/93 e IN 05/2017

art. 140 §1º repetição legal art. 77

art. 140 §2º reafirmação reafirma os deveres do contratado segurança jurídica

art. 141 importação legal art. 73 Lei 8666/93 recebimento

art. 141 §1º importação legal art. 74 Lei 8666/93

art. 141 §2º importação legal art. 73 §2º Lei 8666/93

art. 141 §3º procedimentalização faculta a designação de comissão

art. 142 importação legal art. 73 e §3º Lei 8666/93

art. 143 procedimentalização recebimento

art. 143 §1º reafirmação

reafirma a possibilidade de 

antecipação de pagamento, 

admitida pelo TCU quando 

justificada

segurança jurídica

art. 144 procedimentalização forma de cobrança

art. 145 procedimentalização atribuições internas

art. 145 §1º procedimentalização procedimento de pagamento

art. 145 §2º procedimentalização prazo de pagamento

art. 145 §3º repetição legal art. 25 LC 123/06

art. 146 procedimentalização atribuições internas

art. 147 procedimentalização fluxo interno

art. 148 repetição legal art. 71

art. 148 §único repetição legal art. 71 e §único

art. 149 procedimentalização atribuições internas

art. 149 §1º procedimentalização prazos internos

art. 149 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 149 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 150 importação legal IN 03/2017 MPOG

art. 150 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 150 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 150 §3º reafirmação
reafirma justificativas para a 

prorrogação de contratos
segurança jurídica

art. 150 §3º importação legal anexo IX IN 05/2017



art. 150 §4º reafirmação

reafirma a possibilidade de renovar 

contrato com preço desvantajoso 

até a realização de próxima 

licitação. 

segurança jurídica

art. 151 procedimentalização atribuições internas

art. 152 procedimentalização fluxo interno

art. 152 §único procedimentalização atribuições internas

art. 153 repetição legal art. 81

art. 154 procedimentalização atribuições internas

art. 154 §1º reafirmação

reafirma a necessidade de haver 

vantajosidade para o Banco para a 

alteração contratual

governança

art. 155 procedimentalização atribuições internas

art. 155 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 155 §2º reafirmação

reafirma a nececessidade de 

justificativa para dispensas a 

pesquisa

governança

art. 155 §3º procedimentalização prazo para pesquisa

art. 155 §4º importação legal anexo IX IN 05/2017

art. 156 procedimentalização fluxo interno

art. 157 procedimentalização fluxo interno

art. 157 §único procedimentalização fluxo interno

art. 158 procedimentalização
define as formas de reequilíbrio, 

sem inovações

art. 158 §1º reafirmação
reafirma o compromisso das partes 

com o pactuado
segurança jurídica

art. 158 §2º importação legal anexo IX IN 05/2017

art. 158 §3º repetição legal art. 81 §8º

art. 159 procedimentalização fluxo interno

art. 160 procedimentalização atribuições internas

art. 160 §único procedimentalização atribuições internas

art. 161 procedimentalização fluxo interno

art. 162 importação legal anexo IX IN 05/2017

art. 163 procedimentalização atribuições internas

art. 163 §1º repetição legal art. 81 §7º

art. 163 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 164 repetição legal art 83

art. 164 §1º repetição legal art. 83 §2º

art. 164 §2º repetição legal art. 84

art. 164 §3º importação legal art 86 §1º

art. 164 §4º repetição legal Lei 12527/11
art. 165 -  As penalidades 

previstas no artigo anterior, 

quando aplicadas, devem 

levar em

consideração a natureza e a 

gravidade dos fatos, a 

extensão e a relevância da 

obrigação

descumprida, a culpabilidade 

do Contratado, os fins a que a 

sanção se destina, os 

princípios da

razoabilidade e da 

proporcionalidade, e, em 

especial, as seguintes 

circunstâncias:

I - atenuantes:

a) a inexistência de prejuízos 

ou riscos à FINEP;

b) a regularização do ato que 

ensejou a abertura do 

processo de penalidade, até a 

primeira decisão

administrativa; e

c) outra circunstância 

relevante, anterior ou 

posterior ao inadimplemento 

verificado.

inovação

cria uma sistemática além do texto 

legal para a aplicação de 

penalidades. É inovação porque cria 

conceitos e processo inovadores, 

que, por mais que se baseiem na 

jurisprudência do TCU, estruturados 

formam um processo novo 

consolidado.

segurança jurídica

art. 165 §1º reafirmação
reafirma a proporcionalidade na 

aplicação da pena
proporcionalidade

art. 165 §2º reafirmação
reafirma que a pena não necessita 

ser gradativa
segurança jurídica

art. 166 reafirmação
reafirma o cumprimento das 

obrigações contratuais
segurança jurídica

art. 167 procedimentalização atribuições internas

art. 168 procedimentalização fluxo do processo

art. 169 procedimentalização atribuições internas

art. 169 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 169 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 170 procedimentalização atribuições internas

art. 170 §único procedimentalização obrigação da contratada

art. 171 importação legal art.300 CPC

art. 171 §único importação legal art. 373 CPC

art. 172 procedimentalização atribuições internas

art. 173 procedimentalização atribuições internas

art. 174 importação legal anexo IX IN 05/2017



art. 175 procedimentalização atribuições internas

art. 175 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 175 §2º procedimentalização atribuições legais

art. 176 procedimentalização fluxo

art. 176 §único importação legal art. 109 §2º Lei 8666/93

art. 177 procedimentalização atribuições internas

art. 177 §único procedimentalização atribuições internas

art. 178 procedimentalização atribuições internas

art. 178 §único procedimentalização atribuições internas

art. 179 procedimentalização fluxo interno

art. 179 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 179 §2º procedimentalização fluxo interno

art. 180 repetição legal Lei 12846/13

art. 181 procedimentalização
causas naturais de extinção do 

contrato

art. 181 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 181 §2º importação legal art. 78 §único Lei 8666/93

art. 182 procedimentalização atribuições internas

art. 183 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 183 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 184 importação legal art. 77 Lei 8666/93

art. 185 procedimentalização atribuições internas



ARTIGO DO REGULAMENTO TIPO DE PREVISÃO LEGISLAÇÃO REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES VALORES REFORÇADOS

art. 1º repetição legal

art. 28                                OBS: as 

referências sem citação da lei 

correspondem à Lei 13.303/2016

art. 1º §1º repetição legal art. 28 art. 37 CRFB/88

art. 1º §2º procedimentalização
remete a outros normativos 

internos

art. 1º §3º procedimentalização
remete a outros normativos 

internos

art. 1º §4º procedimentalização
remete a outros normativos 

internos

art. 2º repetição legal art. 28

art. 2º §1º repetição legal art. 28 §1º

art. 3º repetição legal art. 31

art. 3º §único importação legal art. 3º §1º Lei 8666/93

art. 4º repetição legal art. 32 

a inclusão do plano de aquisições, 

além do texto legal, é 

recomendação da CGPAR

art. 4º §único repetição legal art. 32 III

art. 5º repetição legal art 33

art. 6º repetição legal art. 38

art. 6º §único repetição legal art. 38 §único

art. 7º repetição legal art. 39

art. 7º §único repetição legal art. 39 §único

art. 8º importação legal art. 3º §3º Lei 8666/93

art. 9º reafirmação

reafirma os princípios da 

competitividade e 

instrumentalidade

competitividade

art. 10 repetição legal art. 22 §4º Lei 9784/99

art. 10 §único procedimentalização numeração de verso de folha

art. 11 procedimentalização definições

art. 12 procedimentalização atribuições internas

art. 13 procedimentalização atribuições internas

art. 14 procedimentalização atribuições internas

art. 15 procedimentalização atribuições internas

art. 16 procedimentalização atribuições internas

art. 16 §único procedimentalização
segregação de funções nas 

atribuições

art. 17 procedimentalização atribuições internas

art. 18 procedimentalização atribuições internas

art. 18 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 18 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 18 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 18 §4º procedimentalização alçada

art. 18 §5º procedimentalização
ressalva de responsabilidades sobre 

a autorização da licitação

art. 18 §6º procedimentalização forma e momento da autorização

art. 18 §7º procedimentalização atribuições internas

art. 19 reafirmação
reafirma o planejamento para 

evitar descontinuidade contratual
planejamento

art. 19 §1º reafirmação

reafirma a prioridade de licitações 

que visam substituir DL por 

emergência. Não é inovação pois 

implementa a jurisprudência do 

TCU e não detalha o regime 

prioritário

planejamento

art. 19 §2º procedimentalização
início do procedimento licitatório 

junto com o da DL

art. 20 procedimentalização
obrigação para os empregados de 

prestar informações em incidentes

art. 21 reafirmação
reafirma a necessidade de 

planejamento e justificativas
planejamento

art. 21 §único procedimentalização
autorização de licitação fora do 

plano

art. 22 reafirmação
reafirma a necessidade de 

planejamento e justificativas
planejamento

art. 23 procedimentalização
elementos internos das 

contratações de TI

art. 24 repetição legal art. 6º Decreto 8243/14 consulta pública

art. 25 procedimentalização atribuições internas

art. 26 procedimentalização atribuições internas

art. 27 repetição legal art. 17 Decreto 8243/14 avaliação do produto da consulta

art. 28 procedimentalização elementos da requisição

art. 28 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 28 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 29 procedimentalização atribuições internas

art. 29 §único procedimentalização prazos internos

art. 30 procedimentalização fluxo interno

art. 30 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 30 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 30 §3º procedimentalização fluxo interno
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art. 30 §34º procedimentalização atribuições internas

art. 31 procedimentalização fluxo interno

art. 31 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 31 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 31 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 32 importação legal art. 2º IN 03/2017 MPOG pesquisa de preços

art. 32 §1º importação legal art. 2º §1º IN 03/2017 MPOG

art. 32 §2º importação legal art. 2º §2º IN 03/2017 MPOG

art. 32 §3º importação legal art. 2º §3º IN 03/2017 MPOG

art. 32 §4º importação legal art. 2º §4º IN 03/2017 MPOG

art. 32 §5º importação legal art. 2º §5º IN 03/2017 MPOG

art. 32 §6º importação legal art. 2 §6º IN 03/2017 MPOG

art. 32 §7º repetição legal art. 31 §2º e Decreto 7893/13

art. 32 §8º procedimentalização

comprovação do preço em 

inexigibilidade, sem inovação 

quanto à jurisprudência do TCU e 

AGU (ON n. 17)

art. 32 §9º importação legal anexo I IN 05/2017 MPOG planilha de terceirização

art. 32 §10 procedimentalização validade de preços para a pesquisa

art. 33 procedimentalização pesquisa de preços

art. 33 §1º reafirmação

reafirma a possibilidade de 

integração com os fornecedores 

para maximar a eficiência das 

licitações

eficiência e participação social

art. 33 §2º procedimentalização pesquisa de preços

art. 34 procedimentalização pesquisa de preços

art. 34 §1º procedimentalização pesquisa de preços

art. 34 §2º importação legal art. 2º §5º IN 03/2017 MPOG

art. 35 procedimentalização
nova pesquisa de houver alteração 

no TR

art. 36 repetição legal art. 31 §2º

art. 36 §único repetição legal art. 31 §3º

art. 37 - A AJDA emitirá 

parecer conclusivo sobre a 

instrução do processo, 

remetido pelo DCAD ou 

Comissão de Licitação, para 

posterior encaminhamento 

para aprovação pela 

autoridade administrativa.

inovação

a redação cria a necessidade de 

análise pelo jurídico previamente à 

autorização da licitação. É inovação 

pois a legislação não impõe essa 

necessidade, mas ela é 

recomendada pelos doutrinadores.

governança

art. 37 §1º importação legal art. 38 §único Lei 8666/93

art. 37 §2º procedimentalização fluxo interno

art. 38 procedimentalização fluxo interno

art. 38 §1º repetição legal art. 3º IV Lei 10520/02

art. 38 §2º repetição legal art. 10 §4º Decreto 5450/05

art. 38 §3º - o pregoeiro 

designado, ou a Comissão de 

Licitação, deverá preencher 

lista de verificação para 

assegurar que todos os 

procedimentos previstos para 

a fase interna da licitação 

foram realizados, e, em caso 

de ausência, justificados.

inovação

a redação cria um controle 

adicional. após a aprovação da 

licitação, pelo pregoeiro. É inovação 

pois a legislação não impõe sobre 

ele essa responsabilidade, pois a 

licitação já foi analisada pelo 

jurídico e autorizada pela 

autoridade competente

governança

art. 39 repetição legal art. 51 §2º

art. 39 §único repetição legal art. 51, 87 §1º

art. 40 importação legal art. 8º X Decreto 7581/11

art. 41 repetição legal art. 11 II Decreto 5450/05

art. 41 §único repetição legal art. 11 II Decreto 5450/05

art. 42 procedimentalização prazos internos

art. 43 procedimentalização

adiamento da sessão para 

aprofundar questionamento, 

jurisprudência consolidada do TCU

art. 43 §1º procedimentalização
adiamento da sessão pública para 

alterar edital

art. 43 §2º repetição legal art. 39 §único

art. 43 §3º procedimentalização
desnecessidade de nova decisão 

para casos de ajustes formais

art. 44 reafirmação
reafirma princípios da transparência 

e motivação
governança

art. 44 §único repetição legal art. 51 §2º

art. 45 procedimentalização
escolha do portal de compras do 

governo federal para os pregões

art. 46 repetição legal art. 22 §2º Decreto 5450/05

art. 47 repetição legal art. 24 Decreto 5450/05

art. 48 repetição legal art. 25 e §6º Decreto 5450/05

art. 49 repetição legal art. 11 IV e 12 Decreto 5450/05

art. 49 §único repetição legal art. 25 e 26 §3º Decreto 5450/05

art. 50 repetição legal art. 56 §2º

art. 50 §1º procedimentalização forma de realização da diligência



art. 50 §2º procedimentalização forma de realização da diligência

art. 50 §3º procedimentalização forma de realização da diligência

art. 50 §4º procedimentalização anexar documentos na pasta

art. 50 §5º procedimentalização forma de realização da diligência

art. 50 §6º procedimentalização forma de realização da diligência

art. 51 procedimentalização suspensão da sessão para amostra

art. 51 §1º importação legal art. 8º VIII b Decreto 7581/11

art. 51 §2º procedimentalização decisão sobre amostra

art. 52 repetição legal art. 25 §5º Decreto 5450/05

art. 53 procedimentalização fluxo natural do pregão

art. 54 repetição legal art. 11 VI Decreto 5450/05

art. 54 §único repetição legal art. 12 Decreto 5450/05

art. 55 repetição legal art. 25 §5º Decreto 5450/05

art. 56 repetição legal art. 26 Decreto 5450/05

art. 56 §1º repetição legal art. 26 Decreto 5450/05

art. 56 §2º procedimentalização recursos conforme edital

art. 56 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 56 §4º repetição legal art. 11 VII Decreto 5450/05

art. 56 §5º repetição legal art. 26 §2º Decreto 5450/05

art. 57 repetição legal art. 25 §3º Decreto 5450/05

art. 57 §único repetição legal art. 22 §3º Lei 9784/99

art. 58 repetição legal
art. 9 IV, VI, art. 21 XI Decreto 

3555/00

art. 59 repetição legal
art. 9 I e II, art. 11 IV Decreto 

3555/00

art. 60 importação legal
art. 17, art. 7º §²º e 40 I Decreto 

7581/11
procedimento natural do pregão

art. 61 procedimentalização procedimento natural do pregão

art. 61 §1º repetição legal art. 11 VI Decreto 3555/00

art. 61 §2º repetição legal art. 11 VII Decreto 3555/00

art. 62 repetição legal art. 11 XII Decreto 3555/00

art. 62 §único procedimentalização
apresentação de proposta 

adequada ao lance

art. 63 procedimentalização suspensão da sessão para amostra

art. 63 §1º importação legal art. 8º VIII b Decreto 7581/11

art. 63 §2º procedimentalização decisão sobre amostra

art. 64 repetição legal art. 11 XV Decreto 3555/00

art. 65 repetição legal art. 11 XIII Decreto 3555/00

art. 65 §único repetição legal
art. 9 II, art. 10, art. 21 XI Decreto 

3555/00

art. 66 repetição legal art. 11 XV Decreto 3555/00

art. 67 repetição legal art. 11 XIV, XVII Decreto 3555/00

art. 67 §1º repetição legal art. 11 XVII Decreto 3555/00

art. 67 §2º procedimentalização contagem de prazo 

art. 67 §3º procedimentalização recursos conforme edital

art. 67 §4º procedimentalização atribuições internas

art. 67 §5º repetição legal art. 7º III Decreto 3555/00

art. 67 §6º repetição legal art. 11 XIX Decreto 3555/00

art. 68 importação legal art. 43 §3º Lei 8666/93

art. 69 procedimentalização
define o modo de disputa fechado 

para as licitações da Finep

art. 69 §único repetição legal art. 52 §2º

art. 70 repetição legal art. 54

art. 70 §único procedimentalização definição procedimental

art. 71 procedimentalização atribuições internas

art. 71 §único procedimentalização reunião interna para julgamento

art. 72 importação legal
art. 7º III e art. 16 §3º Decreto 

7581/11

art. 73 importação legal
art. 7º §2º, 17 e 40 I Decreto 

7581/11

art. 74 importação legal art. 7º III e 43 Decreto 7581/11

art. 74 §1º procedimentalização

cabimento da verificação da 

efetividade, não é inovação pela 

redação do art. 55 §1º

art. 74 §2 importação legal art. 7º III  Decreto 7581/11

art. 75 procedimentalização suspensão da sessão para amostra

art. 75 §1º importação legal art. 8º VIII b Decreto 7581/11

art. 75 §2º importação legal art. 22 §3º Decreto 5450/05 decisão sobre amostra

art. 76 importação legal art. 25 §5º Decreto 5450/05

redação do Decreto 5450/05 

classificada como importação pois o 

decreto regula pregão e o 

regulamento está regulando as 

outras modalidades

art. 77 importação legal art. 25 Decreto 5450/05

art. 77 §único importação legal art. 7º V Decreto 7581/11

art. 78 importação legal art. 25 §5º Decreto 5450/05

art. 79 importação legal art. 11 XIV Decreto 3555/00

art. 79 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 79 §2º importação legal art. 7º VI Decreto 7581/11

art. 79 §3º importação legal art. 57 Decreto 7581/11

art. 80 repetição legal art. 51



art. 81 importação legal art. 43 §3º Lei 8666/93

art. 82 procedimentalização atribuições internas

art. 83 procedimentalização requisitos do documento

art. 83 §1º procedimentalização

previsão de checklist, não é 

inovação pois apenas detalha o 

caput

art. 84 procedimentalização fluxo interno

art. 85 procedimentalização fluxo interno

art. 85 §único procedimentalização comunicação interma

art. 86 procedimentalização comunicação interma

art. 86 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 86 §2º repetição legal art. 62 §3º 

art. 86 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 86 §4º procedimentalização atribuições internas

art. 86 §5º procedimentalização atribuições internas

art. 86 §6º procedimentalização atribuições internas

art. 86 §7º procedimentalização atribuições internas

art. 87 procedimentalização atribuições internas

art. 87 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 87 §2º repetição legal art. 62 §3º 

art. 87 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 87 §4º procedimentalização atribuições internas

art. 87 §5º procedimentalização atribuições internas

art. 87 §6º procedimentalização atribuições internas

art. 87 §7º procedimentalização atribuições internas

art. 88 procedimentalização atribuições internas

art. 88 §único procedimentalização conteúdo do processo

art. 89 procedimentalização atribuições internas

art. 89 §1º procedimentalização instrução do processo

art. 89 §2º repetição legal art. 38 §2º Lei 9784/99

art. 90 procedimentalização atribuições internas

art. 91 procedimentalização atribuições internas

art. 91 §único procedimentalização atribuições internas

art. 92 importação legal art. 109 I Lei 8666/93

art. 93 procedimentalização atribuições internas

art. 93 §1º repetição legal art. 64 Lei 9784/99

art. 93 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 94 procedimentalização atribuições internas

art. 95 procedimentalização aplicação de normas 

art. 96 repetição legal art. 63

art. 97 repetição legal art. 64

art. 98 repetição legal art. 65

art. 98 §1º repetição legal art. 65

art. 98 §2º repetição legal art. 65 §1º

art. 98 §3º repetição legal art. 65 §4º

art. 99 procedimentalização atribuições internas

art. 100 procedimentalização atribuições internas

art. 101 importação legal art. 3º Decreto 7892/13 SRP

art. 102 procedimentalização atribuições internas

art. 102 §1º importação legal art. 4º §1º Decreto 7892/13

art. 102 §2º importação legal art. 5º II Decreto 7892/13

art. 102 §3º procedimentalização revalidação da pesquisa

art. 103 procedimentalização instrução do processo

art. 104 procedimentalização atribuições internas

art. 105 repetição legal art. 66 §3º

art. 105 §único procedimentalização

estabelecimento de quantativo 

mínimo no SRP, conforme 

jurisprudência do TCU

art. 106 repetição legal art. 66 §2º

art. 106 §único importação legal art. 11 III Decreto 7892/13

art. 107 procedimentalização atribuições internas

art. 108 procedimentalização formalização do pedido 

art. 109 procedimentalização atribuições internas

art. 110 procedimentalização atribuições internas

art. 111 procedimentalização atribuições internas

art. 111 §único importação legal art. 22 §6º Decreto 7892/13

art. 112 repetição legal art. 29

art. 112 §1º procedimentalização estipula os índices da atualização

art. 112 §2º procedimentalização arredondamento

art. 112 §3º procedimentalização publicação dos valores

art. 113 procedimentalização atribuições internas

art. 113 §1º procedimentalização

art. 113 §2º procedimentalização
procedimentaliza a dispensa do 

contrato 

art. 113 §3º procedimentalização prazos internos

art. 113 §4º procedimentalização prazos internos

art. 114 procedimentalização fluxo interno

art. 114 §1º procedimentalização fluxo interno

art. 114 §2º procedimentalização
utlização do portal de compras para 

contratação

art. 115 procedimentalização fluxo interno

art. 115 §único reafirmação

dispensa de publicação e de parecer 

jurídico, o que não é inovação pois 

a lei não obriga

segurança jurídica

art. 116 procedimentalização contato com o fornecedor



art. 116 §único procedimentalização
procedimentaliza o recebimento, 

sem novidade

art. 117 procedimentalização atribuições internas

art. 118 procedimentalização atribuições internas

art. 118 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 118 §2º procedimentalização prazos internos

art. 119 importação legal art. 38 VI Lei 8666/93

art. 120 procedimentalização atribuições internas

art. 121 procedimentalização atribuições internas

art. 122 procedimentalização atribuições internas

art. 123 procedimentalização atribuições internas

art. 124 importação legal art. 28, 29 Lei 8666/93

art. 125 importação legal art. 29 Lei 8666/93

art. 125 §único procedimentalização
documentos a serem exigidos, sem 

inovações

art. 126 repetição legal art. 68

art. 127 repetição legal art. 68 e 69

art. 128 procedimentalização atribuições internas

art. 128 §único procedimentalização assinatura de contrato em duas vias

art. 129 procedimentalização
condições da garantia e atribuições 

internas

art. 129 §1º procedimentalização define o índice de atualização

art. 129 §2º procedimentalização índice subsidiário

art. 130 repetição legal art. 73

art. 130 §único repetição legal art. 73 §único

art. 131 importação legal art. 62 Lei 8666/93

art. 132 procedimentalização atribuições internas

art. 133 repetição legal art. 75

art. 134 importação legal IN 05/2017 MPOG
o artigo interioriza várias práticas 

da IN

art. 135 procedimentalização

atribuições internas, sem inovação 

quanto à sistemática vigente e IN 

05/2017

art. 135 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 135 §2º procedimentalização atuação específica na gestão

art. 135 §3º procedimentalização auxílio para o fiscal

art. 136 procedimentalização atribuições internas

art. 137 procedimentalização atribuições internas

art. 138 reafirmação

reafirma a vedação à ingerência nos 

contratos, sem inovação quanto à 

jurisprudência do TCU

segurança jurídica

art. 139 reafirmação
reafirma a necessidade de 

qualificação profissional
eficiência

art. 139 §1º reafirmação
reafirma critérios de governança 

para a gestão contratual
governança

art. 139 §2º procedimentalização fluxo interno

art. 139 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 139 §4º procedimentalização atribuições internas

art. 139 §5º repetição legal art. 44 §2º

art. 139 §6º procedimentalização atribuições internas

art. 140 importação legal art. 55 Lei 8666/93 e IN 05/2017

art. 140 §1º repetição legal art. 77

art. 140 §2º reafirmação reafirma os deveres do contratado segurança jurídica

art. 141 importação legal art. 73 Lei 8666/93 recebimento

art. 141 §1º importação legal art. 74 Lei 8666/93

art. 141 §2º importação legal art. 73 §2º Lei 8666/93

art. 141 §3º procedimentalização faculta a designação de comissão

art. 142 importação legal art. 73 e §3º Lei 8666/93

art. 143 procedimentalização recebimento

art. 143 §1º reafirmação

reafirma a possibilidade de 

antecipação de pagamento, 

admitida pelo TCU quando 

justificada

segurança jurídica

art. 144 procedimentalização forma de cobrança

art. 145 procedimentalização atribuições internas

art. 145 §1º procedimentalização procedimento de pagamento

art. 145 §2º procedimentalização prazo de pagamento

art. 145 §3º repetição legal art. 25 LC 123/06

art. 146 procedimentalização atribuições internas

art. 147 procedimentalização fluxo interno

art. 148 repetição legal art. 71

art. 148 §único repetição legal art. 71 e §único

art. 149 procedimentalização atribuições internas

art. 149 §1º procedimentalização prazos internos

art. 149 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 149 §3º procedimentalização atribuições internas

art. 150 importação legal IN 03/2017 MPOG

art. 150 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 150 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 150 §3º reafirmação
reafirma justificativas para a 

prorrogação de contratos
segurança jurídica

art. 150 §3º importação legal anexo IX IN 05/2017



art. 150 §4º reafirmação

reafirma a possibilidade de renovar 

contrato com preço desvantajoso 

até a realização de próxima 

licitação. 

segurança jurídica

art. 151 procedimentalização atribuições internas

art. 152 procedimentalização fluxo interno

art. 152 §único procedimentalização atribuições internas

art. 153 repetição legal art. 81

art. 154 procedimentalização atribuições internas

art. 154 §1º reafirmação

reafirma a necessidade de haver 

vantajosidade para o Banco para a 

alteração contratual

governança

art. 155 procedimentalização atribuições internas

art. 155 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 155 §2º reafirmação

reafirma a nececessidade de 

justificativa para dispensas a 

pesquisa

governança

art. 155 §3º procedimentalização prazo para pesquisa

art. 155 §4º importação legal anexo IX IN 05/2017

art. 156 procedimentalização fluxo interno

art. 157 procedimentalização fluxo interno

art. 157 §único procedimentalização fluxo interno

art. 158 procedimentalização
define as formas de reequilíbrio, 

sem inovações

art. 158 §1º reafirmação
reafirma o compromisso das partes 

com o pactuado
segurança jurídica

art. 158 §2º importação legal anexo IX IN 05/2017

art. 158 §3º repetição legal art. 81 §8º

art. 159 procedimentalização fluxo interno

art. 160 procedimentalização atribuições internas

art. 160 §único procedimentalização atribuições internas

art. 161 procedimentalização fluxo interno

art. 162 importação legal anexo IX IN 05/2017

art. 163 procedimentalização atribuições internas

art. 163 §1º repetição legal art. 81 §7º

art. 163 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 164 repetição legal art 83

art. 164 §1º repetição legal art. 83 §2º

art. 164 §2º repetição legal art. 84

art. 164 §3º importação legal art 86 §1º

art. 164 §4º repetição legal Lei 12527/11
art. 165 -  As penalidades 

previstas no artigo anterior, 

quando aplicadas, devem 

levar em

consideração a natureza e a 

gravidade dos fatos, a 

extensão e a relevância da 

obrigação

descumprida, a culpabilidade 

do Contratado, os fins a que a 

sanção se destina, os 

princípios da

razoabilidade e da 

proporcionalidade, e, em 

especial, as seguintes 

circunstâncias:

I - atenuantes:

a) a inexistência de prejuízos 

ou riscos à FINEP;

b) a regularização do ato que 

ensejou a abertura do 

processo de penalidade, até a 

primeira decisão

administrativa; e

c) outra circunstância 

relevante, anterior ou 

posterior ao inadimplemento 

verificado.

inovação

cria uma sistemática além do texto 

legal para a aplicação de 

penalidades. É inovação porque cria 

conceitos e processo inovadores, 

que, por mais que se baseiem na 

jurisprudência do TCU, estruturados 

formam um processo novo 

consolidado.

segurança jurídica

art. 165 §1º reafirmação
reafirma a proporcionalidade na 

aplicação da pena
proporcionalidade

art. 165 §2º reafirmação
reafirma que a pena não necessita 

ser gradativa
segurança jurídica

art. 166 reafirmação
reafirma o cumprimento das 

obrigações contratuais
segurança jurídica

art. 167 procedimentalização atribuições internas

art. 168 procedimentalização fluxo do processo

art. 169 procedimentalização atribuições internas

art. 169 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 169 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 170 procedimentalização atribuições internas

art. 170 §único procedimentalização obrigação da contratada

art. 171 importação legal art.300 CPC

art. 171 §único importação legal art. 373 CPC

art. 172 procedimentalização atribuições internas

art. 173 procedimentalização atribuições internas

art. 174 importação legal anexo IX IN 05/2017



art. 175 procedimentalização atribuições internas

art. 175 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 175 §2º procedimentalização atribuições legais

art. 176 procedimentalização fluxo

art. 176 §único importação legal art. 109 §2º Lei 8666/93

art. 177 procedimentalização atribuições internas

art. 177 §único procedimentalização atribuições internas

art. 178 procedimentalização atribuições internas

art. 178 §único procedimentalização atribuições internas

art. 179 procedimentalização fluxo interno

art. 179 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 179 §2º procedimentalização fluxo interno

art. 180 repetição legal Lei 12846/13

art. 181 procedimentalização
causas naturais de extinção do 

contrato

art. 181 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 181 §2º importação legal art. 78 §único Lei 8666/93

art. 182 procedimentalização atribuições internas

art. 183 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 183 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 184 importação legal art. 77 Lei 8666/93

art. 185 procedimentalização atribuições internas



ARTIGO DO REGULAMENTO TIPO DE PREVISÃO LEGISLAÇÃO REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES VALORES REFORÇADOS

art. 1º procedimentalização aprovação

art. 2º procedimentalização definições

art. 3º reafirmação
reafirma compromisso com a ética e 

legalidade
governança

art. 4º - O Programa PETROBRAS de 

Prevenção à Corrupção (PPPC), 

programa de integridade 

corporativa, estabelece mecanismos 

de prevenção, detecção e correção 

de atos não condizentes com as 

condutas estabelecidas e requeridas 

pela Companhia. As diretrizes do 

PPPC devem ser conhecidas e pautar 

a atuação das Partes Interessadas 

em iniciar e manter relacionamento 

com a PETROBRAS.

inovação

cria um programa de prevenção à 

corrupção PPPC, que, dentre outras 

ações, estabelece uma avaliação da 

integridade das empresas que querem 

ser contratadas pela Petrobrás e 

impede as mal avaliadas de 

participarem das licitações. É inovação 

porque cria um programa e requisitos 

de eliminação não previstos na 

legislação.

governança

art. 4º §1º procedimentalização procedimentaliza o caput

art. 4º §2º procedimentalização procedimentaliza o caput

art. 4º §3º procedimentalização procedimentaliza o caput

art. 4º §4º procedimentalização procedimentaliza o caput

art. 5º procedimentalização atribuições internas

art. 5º §1º repetição legal art. 12 Lei 9784/99
a delegação é admitida se não houver 

proibição

art. 5º §2º - § 2º As decisões 

relativas a licitações e contratos, no 

âmbito gerencial, ocorrerão de 

forma compartilhada, por pelo 

menos duas Autoridades 

Competentes e sem relação de 

subordinação entre elas, salvo 

exceções previstas em normas 

internas da Companhia.

inovação

cria um novo paradigma para as 

decisões, que devem ser 

compartilhadas por autoridades sem 

subordinação. É inovação, e não 

apenas procedimentalização para 

distribuir competências internas, pois 

está criando uma nova regra decisória

governança

art. 6º importação legal art. 38 §único Lei 8666/93

art. 6º §único procedimentalização adaptação pontuais nas minutas

art. 7º reafirmação

reafirma a possibilidade de exigir 

informações sobre a formação do 

preço do fornecedor, o que já seria 

possível mediante a diligências, mas a 

previsão reforça a segurança jurídica

segurança jurídica

art. 7º §único procedimentalização sigilo do preço do fornecedor

art. 8º repetição legal art. 66 Lei 9784/99

art. 8º §1º repetição legal art. 66 §1º Lei 9784/99

art. 8º §2º procedimentalização contagem de prazo

art. 9º repetição legal

art. 64                                 OBS: as 

referências sem citação da lei 

correspondem à Lei 13.303/2016

art. 9º §1º repetição legal art. 64 §3º

art. 9º §2º procedimentalização definição de registro

art. 10 repetição legal art. 64 §4º

art. 10 §único reafirmação

reafirma a possibilidade de exigências 

adicionais na pré-qualificação, o que 

não é vedado pela lei e aceito pela 

jurisprudência. 

segurança jurídica

art. 11 repetição legal art. 64 §1º

art. 12 procedimentalização registro dos pré-qualificados

art. 12 §único repetição legal art. 64 §4º

art. 13 repetição legal art. 64 §5º

art. 13 §1º procedimentalização renovação da pq

art. 13 §2º procedimentalização efeito da não renovação, natural

art. 13 §3º repetição legal art. 64 §1º

art. 13 §4º procedimentalização exigências da renovação

art. 14 reafirmação

reafirma a não obrigação de usar a 

pré-qualificação. A lei não obriga, mas 

a previsão reforça a segurança jurídica

segurança jurídica

art. 15 procedimentalização conceitua a pq, sem inovações

art. 16 reafirmação

reafirma a possibilidade de visita 

técnica, o que não é vedado pela lei, 

mas a previsão aumenta a segurança 

jurídica

segurança jurídica

art. 16 §único procedimentalização forma de realização de vistoria

art. 17 procedimentalização conceitua a pq, sem inovações

art. 17 §1º repetição legal art. 64 §6º

art. 17 §2º procedimentalização fluxo do processo

art. 17 §3º procedimentalização forma de comprovação de qualidade

art. 18 importação legal art. 83 Decreto 7581/11

art. 18 §único procedimentalização forma de convocação

art. 19 procedimentalização envio eletrônico

art. 19 §único procedimentalização
explicitação no edital da 

amostra/visita

art. 20 importação legal art. 8º Decreto 7581/11

art. 20 §1º procedimentalização uso de registros cadastrais
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art. 20 §2º reafirmação

diz que poderão ser exigidos na pré-

qualificação outros requisitos além 

dos técnicos. A reafirmação é válida 

pois a lei nada fala e, dessa forma, ela 

abre possibilidade para inovações

segurança jurídica

art. 20 §3º procedimentalização consórcio na pré-qualificação

art. 20 §4º importação legal art. 51 §4º Decreto 7581/11

art. 21 procedimentalização divulgação e recursos

art. 21 §2º procedimentalização divulgação e recursos

art. 21 §3º repetição legal art. 64 §7º

art. 22 repetição legal art. 65

art. 22 §1º repetição legal art. 65 §1º

art. 22 §2º procedimentalização forma de atualização

art. 22 §3º procedimentalização inscrição no cadastro

art. 22 §4º procedimentalização consulta no portal

art. 23 procedimentalização conteúdo dos registros

art. 23 §único procedimentalização forma de registro

art. 24 procedimentalização conceitua o cadastramento

art. 25 importação legal art. 84

art. 25 §1º procedimentalização forma de cadastramento

art. 25 §2º procedimentalização forma de cadastramento

art. 25 §3º procedimentalização validade do certificado

art. 25 §4º procedimentalização forma de atualização

art. 25 §5º procedimentalização forma de atualização

art. 26 procedimentalização
repete a possibilidade de exigências 

adicionais

art. 27 repetição legal art. 65 §3º

art. 27 §1º procedimentalização atualização dos registros

art. 27 §2º procedimentalização comunicação

art. 28 procedimentalização conceitua o registro de preços

art. 28 §único repetição legal art. 66

art. 29 repetição legal art. 67

art. 29 §1º procedimentalização conteúdo do catálogo

art. 29 §2º procedimentalização adaptação no catálogo

art. 30 repetição legal art. 31 §4º

art. 30 §único procedimentalização
aplicação a estudos em andamento e 

realizados

art. 31 - O PMIP será aberto por 

meio de publicação de aviso de 

Convocação em portal eletrônico.

inovação

a norma inova porque determina que 

a publicação do PMIP será somente 

em meio eletrônico. O Decreto 

8428/15, que cuida do tema no 

âmbito das concessões/PPP, fala de 

"ampla publicação" em jornal.

segurança jurídica

art. 32 importação legal art. 4º Decreto 8428/15

art. 32 §1º importação legal art. 4º §2º Decreto 8428/15

art. 32 §2º repetição legal art. 4º §4º Decreto 8428/15

art. 32 §3º procedimentalização possiblidade de estudos preliminares

art. 32 §4º importação legal art. 4º §6º Decreto 8428/15

art. 33 procedimentalização
meio eletrônico preferencial para 

PMIP

art. 34 importação legal art. 5º Decreto 8428/15

art. 34 §1º importação legal art. 5º §2º Decreto 8428/15

art. 34 §2º importação legal art. 5º §3º Decreto 8428/15

art. 35 procedimentalização efeitos da análise

art. 35 §único importação legal art. 6º Decreto 8428/15

art. 36 procedimentalização detalha possíveis conteúdos

art. 37 procedimentalização
possibilidade de cancelar, semelhante 

ao art. 7º do Decreto 8428/15

art. 38 procedimentalização art. 7º II b Decreto 8428/15

art. 39 importação legal art. 6 §1º Decreto 8428/15

art. 40 procedimentalização

elenca os critérios para a avaliação, e 

adiciona alguns além dos que 

constam no art. 10 do decreto, mas 

sem inovação substancial

art. 41 procedimentalização avaliação e aproveitamento parcial

art. 41 §único importação legal art. 12 Decreto 8428/15

art. 42 procedimentalização

procedimentaliza um recurso, que não 

está previsto no decreto, mas não é 

inovação pois decorre da sistemática 

natural das licitações

art. 42 §único importação legal art. 12 $único Decreto 8428/15

art. 43 importação legal at. 11 Decreto 8428/15

art. 44 importação legal art. 15 e 4* II d Decreto 8428/15

art. 44 §único importação legal art. 15 $4* Decreto 8428/15

art. 45 reafirmação

reafirma a possibilidade de efetuar 

modificações nos estudos, o que seria 

possível pela sistemática legal, mas, 

como não há expressa autorização 

legal, a previsão reforça a segurança 

jurídica

segurança jurídica

art. 45 §único importação legal art. 15 $6* Decreto 8428/15

art. 46 repetição legal art. 52 e 32 IV



art. 46 §1º repetição legal art. 52 e 32 IV

art. 46 §2º repetição legal art. 8 I, 11, 12 Decreto 5450/00 

art. 47 importação legal art. 43 $3* Lei 8666/93

art. 47 §1º repetição legal art. 53 Lei 9784/99

art. 47 §2º repetição legal art. 55 Lei 9784/99

art. 48 procedimentalização sigilo das informações, sem inovações

art. 49 repetição legal art. 42 LC 123/06

art. 50 repetição legal art. 51 $1* 

art. 51 procedimentalização
dispensa nova amostra e repete 

regulação por edital 

art. 52 procedimentalização

procedimentaliza a convocação para a 

pré-qualificação restrita, e não é 

importação pois não copia as 3 

hipóteses do art. 86 do Decreto 

7581/11

art. 52 §1º importação legal art. 82 $2* Decreto 7581/11

art. 53 importação legal art. 82 $3* Decreto 7581/11

art. 53 §único importação legal art. 82 $4* Decreto 7581/11

art. 54 repetição legal art. 31 $5*

art. 54 §1º importação legal art. 18 $1* Decreto 8428/15

art. 54 §2º importação legal art. 18 $2* Decreto 8428/15

art. 54 §3º importação legal art. 16 Decreto 8428/15

art. 55 importação legal art. 16 Decreto 8428/15

art. 55 §único importação legal art. 16 $único Decreto 8428/15

art. 56 importação legal art. 17 Decreto 8428/15

art. 57 procedimentalização
detalha a preparação da licitação, sem 

inovações

art. 58 repetição legal art. 42 a 49 

art. 59 repetição legal art. 47

art. 60 repetição legal art. 49 e 50

art. 61 procedimentalização atribuições internas

art. 62 importação legal art. 51 $3* Lei 8666/93

art. 63 procedimentalização atribuições internas

art. 63 §único repetição legal art. 12 Decreto 5450/05

art. 64 procedimentalização

importa todos os elementos do art. 8 

do Decreto 7581/11 (RDC) e adiciona 

outros, que estão esparçados pela 

legislação

art. 64 §1º importação legal art. 8* $1* Decreto 7581/11

art. 64 §2º repetição legal art. 42 $1*

art. 65 repetição legal art. 51 $1* 

art. 66 importação legal art. 11 $1* Decreto 7581/11

art. 66 §único procedimentalização informações para a publicação

art. 67 repetição legal art. 39 $único

art. 68 repetição legal art. 87 $1*

art. 69 procedimentalização rito para o pregão

art. 69 §único procedimentalização aplicação subsidiária

art. 70 procedimentalização

regula o procedimento do pregão 

presencial em apenas um artigo, sem 

inovações quanto ao Decreto 3555/00

art. 71 procedimentalização

regula o procedimento do pregão 

eletrônico em apenas um artigo, sem 

inovações quanto ao Decreto 5450/05

art. 72 repetição legal art. 52 $1*

art. 72 §1º importação legal art. 18 $1* Decreto 7581/11

art. 72 §2º procedimentalização
procedimentaliza o modo de disputa 

fechado

art. 72 §3º importação legal art. 18 $1* Decreto 7581/11

art. 73 repetição legal art. 53 II

art. 73 §1º procedimentalização novos lances

art. 73 §2º importação legal art. 18 $1* Decreto 7581/11

art. 73 §3º importação legal art. 24 $4* Decreto 5450/05

art. 74 repetição legal art. 52 $2*

art. 74 §único importação legal art. 22 $único 7581/11

art. 75 repetição legal art. 52

art. 75 §único procedimentalização avaliação na combinação de modos

art. 76 repetição legal art. 54

art. 77 importação legal art. 26 Decreto 7581/11

art. 77 §1º importação legal art. 26 $1* Decreto 7581/11

art. 77 §2º importação legal art. 27 Decreto 7581/11

art. 77 §3º importação legal art. 27 $1* Decreto 7581/11

art. 78 importação legal art. 28 $único Decreto 7581/11

art. 79 importação legal art. 29 Decreto 7581/11

art. 79 §1º repetição legal art. 54 $5*

art. 79 §2º importação legal art. 29 $2* Decreto 7581/11

art. 79 §3º importação legal art. 29 $3* Decreto 7581/11

art. 80 importação legal art. 30 Decreto 7581/11

art. 80 §1º importação legal art. 31 Decreto 7581/11

art. 80 §2º repetição legal art. 34 $2*

art. 80 §3º importação legal art. 31 $2* Decreto 7581/11

art. 80 §4º importação legal art. 31 $3* Decreto 7581/11

art. 81 importação legal art. 30 Decreto 7581/11

art. 82 importação legal art. 31 Decreto 7581/11

art. 82 §1º repetição legal art. 34 $2*

art. 82 §2º importação legal art. 31 $2* Decreto 7581/11

art. 82 §3º importação legal art. 31 $3* Decreto 7581/11



art. 83 importação legal art. 32 Decreto 7581/11

art. 83 §único importação legal at. 32 $único Decreto 7581/11

art. 84 importação legal art. 33 Decreto 7581/11

art. 84 §1º repetição legal art. 58 $1*

art. 84 §2º importação legal art. 33 $2* Decreto 7581/11

art. 84 §3º repetição legal art. 58 $2*

art. 85 repetição legal art. 49 e 50

art. 86 importação legal art. 35 $2* Decreto 7581/11

art. 87 repetição legal art. 54 $6*

art. 87 §1º importação legal art. 36 $3* Decreto 7581/11

art. 87 §2º importação legal art. 36 $4* Decreto 7581/11

art. 88 importação legal art. 37 Decreto 7581/11

art. 89 repetição legal art. 79 e $único

art. 90 repetição legal art. 54 $7*

art. 90 §único procedimentalização forma de comprovação da destinação

art. 91 repetição legal art. 54 $8*

art. 91 §único procedimentalização
efeitos da não restituição, sem 

inovação

art. 92 repetição legal art. 55

art. 92 §1º repetição legal art. 44 LC 123/06

art. 92 §2º procedimentalização avaliação em objeto similar

art. 93 repetição legal art. 56

art. 93 §1º repetição legal art. 56 $1*

art. 93 §2º procedimentalização andamento natural da licitação

art. 94 importação legal art. 48 $3* Lei 8666/93

art. 95 repetição legal art. 57

art. 95 §1º repetição legal art. 57 $1*

art. 95 §2º repetição legal art. 57 $2*

art. 96 procedimentalização
apresentação de proposta adequada 

ao lance final

art. 97 repetição legal art. 51 $1* 

art. 97 §único procedimentalização substituição por cadastro

art. 98 importação legal art. 46 $2* Decreto 7581/11

art. 98 §único importação legal art. 48 $3* Lei 8666/93

art. 99 importação legal art. 50 Decreto 7581/11

art. 99 §1º repetição legal art. 59 $2*

art. 99 §2º procedimentalização uso de cadastros

art. 100 importação legal art. 49 Decreto 7581/11

art. 101 importação legal art. 47 Decreto 7581/11

art. 102 repetição legal art. 58

art. 103 importação legal art. 51 Decreto 7581/11

art. 104 importação legal art. 51 $1* Decreto 7581/11

art. 105 importação legal art. 51 $2* Decreto 7581/11

art. 106 importação legal art. 51 $3* Decreto 7581/11

art. 107 importação legal art. 51 $4* Decreto 7581/11

art. 107 §único procedimentalização efeitos no caso de fusão

art. 108 importação legal art. 51 $5* Decreto 7581/11

art. 109 repetição legal art. 59

art. 109 §único repetição legal art. 59 $2*

art. 110 repetição legal art. 59 $1*

art. 110 §1º procedimentalização comunicação

art. 110 §2º importação legal art. 54 $1* Decreto 7581/11

art. 110 §3º importação legal art. 109 $2* Lei 8666/93

art. 111 procedimentalização
assegura vista e repete a proteção ao 

sigilo

art. 112 procedimentalização

prazo de recurso, não é importação 

apenas porque estipula prazo maior 

do que o 54 do decreto 7581/11

art. 113 importação legal art. 57 Decreto 7581/11

art. 114 procedimentalização

estabele que não cabe mais recurso 

do julgamento do recurso, sistemática 

natural

art. 115 procedimentalização aplicação subsidiária

art. 116 importação legal art. 60 Decreto 7581/11

art. 117 procedimentalização
determina o prazo para manifestação 

conforme $3* do art. 62

art. 117 §1º procedimentalização atribuições internas

art. 117 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 118 repetição legal art. 75

art. 118 §único procedimentalização
necessidade de manutenção da 

proposta

art. 119 repetição legal art. 75 $2*

art. 119 §único importação legal art. 7* Lei 10520/02

art. 120 repetição legal art. 28 $3* e 29 e 30

art. 120 §1º repetição legal art. 28 $3*

art. 120 §2º procedimentalização delimita as atividades do objeto social

art. 121 procedimentalização atividades para a contratação direta

art. 121 §único reafirmação
reafirma a necessidade de verificação 

da pertinência social da contratada
governança

art. 122 reafirmação
reafirma a possibilidade de 

negociação nas contratações diretas
eficiência



art. 123 - As contratações diretas 

devem ser conduzidas por Comissão 

de Negociação nas hipóteses 

previstas em procedimento interno.

inovação

cria uma "comissão de negociação" 

para as contratações diretas. É 

inovação porque a legislação nada fala 

sobre essa fase e sobre quem a 

conduz. A redação legitima a atividade 

e cria uma estrutura inédita

governança

art. 124 repetição legal art. 30 

art. 125 repetição legal art. 68

art. 126 procedimentalização formalização dos contratos

art. 127 repetição legal art. 73

art. 127 §único procedimentalização atribuições internas

art. 128 repetição legal art. 69 

art. 129 procedimentalização
prazo para verificação da 

vantajosidade

art. 130 procedimentalização formalização dos contratos

art. 130 §único reafirmação

reafirma a possibilidade de ajustes na 

minuta do contrato decorrentes da 

negociação prevista em lei

segurança jurídica

art. 131 repetição legal art. 33

art. 132 repetição legal
art. 58 e art. 195 §3º CRFB e Lei 

8036/90

art. 133 procedimentalização formalização dos contratos

art. 134 procedimentalização atribuições internas

art. 135 repetição legal art. 70

art. 136 repetição legal art. 1* $1* Lei 9307/96

art. 137 repetição legal art. 71

art. 138 repetição legal art. 71

art. 138 §único procedimentalização formalização da justificativa

art. 139 procedimentalização
decorrência natural da redação do art. 

78

art. 140 repetição legal art. 78

art. 141 repetição legal art. 42 $1* d

art. 142 procedimentalização
procedimentaliza a exigência de 

projeto executivo do $2* do art. 43

art. 142 §1º importação legal art. 7* $1* Lei 8666/93

art. 142 §2º procedimentalização detalha a redação legal

art. 142 §3º procedimentalização
responsabilidade técnica é da 

contratada

art. 143 repetição legal art. 81

art. 144 procedimentalização formalização dos aditivos

art. 145 procedimentalização aplicação das regras

art. 146 procedimentalização formalização dos contratos

art. 147 - As alterações contratuais 

devem ser negociadas por 

Comissões de Negociação nas 

hipóteses previstas em 

procedimento interno.

inovação

cria uma "comissão de negociação" 

para as alterações contratuais. É 

inovação porque a legislação nada fala 

sobre essa fase e sobre quem a 

conduz. A redação legitima a atividade 

e cria uma estrutura inédita

governança

art. 148 procedimentalização formalização dos aditivos

art. 148 $único procedimentalização formalização dos aditivos

art. 149 procedimentalização formalização dos aditivos

art. 150 procedimentalização formalização dos aditivos

art. 151 procedimentalização formalização dos aditivos

art. 152 procedimentalização formalização dos aditivos

art. 153 procedimentalização formalização dos aditivos

art. 154 procedimentalização
cálculo para o valor dos aditivos, em 

consonância com o TCU

art. 155 procedimentalização atribuições internas

art. 156 procedimentalização conceitua o patrocinio

art. 157 repetição legal art. 93

art. 158 procedimentalização atribuições internas

art. 159 procedimentalização formalização

art. 160 procedimentalização formalização

art. 160 §único procedimentalização formalização

art. 161 procedimentalização formalização

art. 162 procedimentalização cronograma

art. 163 reafirmação
reafirma a necessidade de verificação 

da pertinência social da contratada
governança

art. 164 procedimentalização formalização

art. 165 repetição legal art. 579 CC

art. 166 reafirmação
reafirma que a Lei 13303 não se aplica 

ao comodato. 
segurança jurídica

art. 167 reafirmação

reafirma a necessidade de 

vantajosidade para o cabimento do 

comodato

segurança jurídica

art. 168 procedimentalização

determina a avaliação do bem objeto 

do comodato, não é inovação porque 

é inerente ao instituto

art. 169 procedimentalização especifica o que diz o 581 do CC

art. 170 procedimentalização atribuições internas

art. 171 procedimentalização contratos de propriedade intelectual

art. 171 §1º reafirmação

reafirma a possibilidade de realização 

de contratos de propriedade 

intelectual e de justificativas para 

tanto

segurança jurídica



art. 171 §2º procedimentalização clausulas do contrato

art. 171 §3º reafirmação

reafirma a inaplicabilidade da Lei 

13303 para casos em que não se 

caracteriza a necessidade

segurança jurídica

art. 172 procedimentalização

aplicação da Lei 13303 quando a Petro 

recebe propriedade intelectual, 

natural.

art. 173 - O contrato de 

licenciamento de uso de programa 

de computador é o instrumento 

jurídico adequado para permissão de 

uso pela classe acadêmica, visando 

fomentar o desenvolvimento de 

pesquisa e tecnologias nacionais.

inovação

cria um novo tipo de contrato para 

estimular a interação acadêmcia e o 

desenvolvimento de tecnologias. 

Apesar de não ser um instituto 

estritamente ligado ao tema 

licitações, sua inclusão aqui reforça a 

segurança jurídica

segurança jurídica

art. 174 reafirmação

reforça a possibilidade e as premissas 

para o pagamento de royalties por 

licenciamento

segurança jurídica

art. 175 procedimentalização formalização dos contratos

art. 176 reafirmação
reafirma a possibilidade de 

licenciamento para subsidiárias.
segurança jurídica

art. 177 procedimentalização formalização dos contratos

art. 178 procedimentalização formalização dos contratos

art. 179 repetição legal art. 28

art. 180 procedimentalização atribuições internas

art. 180 §único procedimentalização conceitua a inexigibilidade

art. 181 procedimentalização estudos internos

art. 182 reafirmação

reafirma a inaplicabilidade da Lei 

13303 para o exercício da atividade 

fim

segurança jurídica

art. 183 reafirmação

reafirma a inaplicabilidade da Lei 

13303 para acordos relacionados com 

o exercício da atividade fim

segurança jurídica

art. 184 reafirmação

reafirma a incidência das práticas do 

mercado privado na celebração de 

acordos

segurança jurídica

art. 185 - A PETROBRAS também 

poderá firmar acordos comerciais de 

apoio logístico por ela utilizado, 

estendendo-o a terceiros, de forma a 

obter economicidade nas suas 

atividades-meio, não se aplicando as 

normas contidas na Lei no 13.303.

inovação

cria uma nova possibilidade de não 

incidências das regras de licitação da 

Lei 13303 ligada à eficientização das 

atividades meio. É inovação pois a 

legislação não prevê esse instituto, 

que parece ser de difícil 

materialização, mas de meritória 

criação

 eficiência e segurança jurídica

art. 186 reafirmação
reforça que lei 13303 não se aplica 

aos acordos de confidencialidade

art. 187 procedimentalização remete à política de informação

art. 188 procedimentalização conceitua convênio

art. 189 repetição legal art. 44 $3* Decreto 8945/16

art. 190 procedimentalização plano de trabalho para o convenio

art. 190 §único procedimentalização conteúdo do plano de trabalho

art. 191 procedimentalização
aplicação dos recursos exclusiva no 

objeto

art. 192 procedimentalização conteúdo do convênio, sem inovações

art. 192 §1º procedimentalização conteúdo do convênio, sem inovações

art. 192 §2º procedimentalização conteúdo do convênio, sem inovações

art. 192 §3º procedimentalização conteúdo do convênio, sem inovações

art. 193 repetição legal art. 44 $4* I Decreto 8945/16

art. 194 reafirmação
reafirma a possibilidade de termos de 

cooperação
segurança jurídica

art. 195 procedimentalização aplicação das regras dos convênios

art. 196 reafirmação
reafirma a possibilidade de protocolos 

de intenção
segurança jurídica

art. 197 procedimentalização conteúdo do protocolo

art. 198 procedimentalização conceitua a gestão

art. 199 procedimentalização atribuições internas

art. 199 §único importação legal art. 70 Lei 8666/93

art. 200 repetição legal art. 86

art. 201 procedimentalização
encerramento do contrato, condições 

naturais

art. 202 procedimentalização
procedimentaliza o recebimento 

definitivo

art. 202 §1º procedimentalização
procedimentaliza o recebimento 

definitivo

art. 202 §2º procedimentalização
procedimentaliza o recebimento 

definitivo

art. 202 §3º importação legal art. 73 $3* Lei 8666/93

art. 202 §4º procedimentalização
procedimentaliza o recebimento 

definitivo

art. 202 §5º procedimentalização
procedimentaliza o recebimento 

definitivo

art. 203 repetição legal art. 68 e 82

art. 204 repetição legal art. 68 e 83

art. 204 §único repetição legal art. 82 $1*



art. 205 repetição legal art. 81

art. 206 repetição legal art. 83

art. 207 procedimentalização atribuições internas

art. 208 procedimentalização conceitua advertência

art. 208 §1º procedimentalização procedimentaliza o caput

art. 208 §2º procedimentalização procedimentaliza o caput

art. 208 §3º procedimentalização
procedimentaliza a proporcionalidade 

das penas

art. 209 procedimentalização cabimento da suspensão

art. 210 procedimentalização
procedimentaliza a proporcionalidade 

das penas

art. 210 §1º procedimentalização
procedimentaliza a proporcionalidade 

das penas

art. 210 §2º procedimentalização prazo de início da pena

art. 210 §3º procedimentalização efeitos da suspensão

art. 210 §4º procedimentalização procedimentaliza o caput

art. 210 §5º reafirmação

reafirma a possibilidade da empresa 

suspensa não ter o contrato 

rescindido se isso for vantajoso para a 

Petrobras

segurança jurídica

art. 210 §6º procedimentalização
procedimentaliza a proporcionalidade 

das penas

art. 211 procedimentalização aplicação das penas

art. 211 §único reafirmação

reafirma que a pena pode levar em 

conta os prejuízos que Petrobras 

sofreu

segurança jurídica

art. 212 - O Gerente Geral ou 

equivalente da Unidade 

Organizacional onde ocorreu o fato 

deve nomear Comissão para Análise 

de Aplicação de Sanções (CAASE), 

para a qual devem ser remetidas 

informações sobre ato considerado 

passível de sanção administrativa.

inovação

cria uma comissão para apurar e 

conduzir os processos que envolvam 

atos passíveis de serem enquadrados 

como infrações. É inovação porque a 

legislação nada fala, e reforça a 

governança.

governança

art. 213 procedimentalização atribuições internas

art. 214 procedimentalização atribuições internas

art. 215 procedimentalização atribuições internas

art. 215 §único procedimentalização atribuições internas

art. 216 procedimentalização atribuições internas

art. 217 procedimentalização atribuições internas

art. 218 procedimentalização atribuições internas

art. 219 procedimentalização formalização

art. 220 procedimentalização recurso

art. 221 §1º procedimentalização forma de apresentar o recurso

art. 221 §2º procedimentalização atribuições internas

art. 221 procedimentalização incidência de outras normas

art. 222 procedimentalização aplicação a outras empresas do grupo

art. 223 reafirmação

reafirma que a Lei 13303 não se aplica 

aos consórcios dos quais a Petrobras 

possa fazer parte

segurança jurídica

art. 223 §único procedimentalização
aplicação da Lei 13303 quando a 

Petrobras faça a contratação, natural.

art. 224 procedimentalização atribuições internas

art. 225 procedimentalização canal de denuncia

art. 226 procedimentalização
canal de denuncia aberto ao público 

externo

art. 227 procedimentalização vigência

art. 227 §1º procedimentalização vigência programada

art. 227 §2º procedimentalização vigência


