
CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS 

LEI DAS ESTATAIS



• PARTE I – Licitações

• PARTE II – Regime Jurídico dos Contratos

Agenda:



• PARTE I – Licitações



Administração Pública  -
Aplicabilidade da lei das Estatais

ADMINISTAÇÃO
PÚBLICA

ORGANIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA

ATIVIDADES 
PARA ESTATAIS

UNIÃO
ESTADOS
MUNICÍPIÕS
D.F.

AUTARQUIAS
FUNDAÇÕES PÚBLICAS
EMPRESAS PÚBLICAS
SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA

ENTES AUTÔNOMOS
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

ATRAVÉS DE SEUS
GABINETES 

MINISTÉRIOS E 
SECRETARIAS

AGÊNCIAS
REGULADORAS
(espécie de 
autarquia
com regime 
especial)



Regime Diferenciado da 
Administração Pública Direta – Art. 
173 da CF

Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia 

Mista, inclusive suas 
subsidiárias, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal 
que explorem atividade 

econômica de produção ou 
comercialização de bens ou 
de prestação de serviços, 
ainda que a atividade 

econômica esteja sujeita ao 
regime de monopólio da 

união ou seja de prestação 
de serviços públicos

Aplicável

•Proposta Mais Vantajosa
•Evitar Sobrepreço ou 
Superfaturamento
•Observar os Princípios da 
impessoalidade, 
moralidade, igualdade, 
publicidade, eficiência, 
probidade administrativa, 
economicidade, 
desenvolvimento nacional 
sustentável, vinculação ao 
instrument convocatório, 
competitividade e 
julgamento objetivo 

Princípios



A Adequação à Lei até 30/06/2018  

Portal Específico de Contratação

Minutas 
Padrão de 
Edital e 
Contratos

Regras de 
Licitação e 
Contratação 

Direta

Pré-
Qualificação

Permanente

Sistema de 

Registro de 
Preços

Catálogo 
Eletrônico

de 
Padronização

Portais de 
Compra de 

Acesso Público 
na Internet

Cadastro de 
Fornecedores



Lei Estabelece Alguns 
Parâmetros

Procedimentos de 
Licitação

Impedimentos à 
Participação

Critérios de 
Desclassificação 
das Propostas

Recursos Critérios de 
Julgamento

Hipóteses de 
Dispensa e 
Inexigibilida

de de 
Licitação

1

4

35

26



Licitação e Procedimentos 
Simplificados

FlexibilizaçãoHabilitação

Pré-
Qualificação 
Permanente

Padronização 
de Produtos

Divulgação 
através de 
Portal 
Próprio

Pregão

RDC

Utilização de 
MIP

Ampliação 
dos Limites 
de Dispensa



Contratos da Administração

Regime jurídico nos novos 
contratos

Contratos sujeitos a regime de
direito público:

• Contratos administrativos,
• Consecução de fins públicos,
• Relação verticalizada

Contratos sujeitos a regime de 
direito privado: 

• Objeto se afasta dos fins públicos
• Relação horizontal

Contratos da Administração

Contratos sujeitos a regime de
direito público:

• Contratos administrativos,
• Consecução de fins públicos,
• Relação verticalizada

Contratos sujeitos a regime de 
direito privado: 

• Objeto se afasta dos fins públicos
• Relação horizontal



Regime jurídico nos novos 
contratos

Lei das Estatais:
- Alterações contratuais somente são

admitidas caso decorrentes de
acordo entre as partes (art. 72);

- Lex inter partes X jus variandi
- Igualdade entre as partes
contratantes

- Abolição das cláusulas exorbitantes

Art. 68 da Lei 13.303/16. Os
contratos de que trata esta Lei
regulam-se pelas suas
cláusulas, pelo disposto nesta
Lei e pelos preceitos de direito
privado.

Art. 54 da lei 8.666/1993. Os
contratos administrativos de que
trata esta Lei regulam-se pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado.

Lei das Estatais:
- Alterações contratuais somente são

admitidas caso decorrentes de
acordo entre as partes (art. 72);

- Lex inter partes X jus variandi
- Igualdade entre as partes
contratantes

- Abolição das cláusulas exorbitantes



Outras alterações relevantes

- Responsabilidade objetiva do contratado: Art. 76 – obrigação de reparar
terceiros ou a empresa pública ou sociedade de economia mista por danos
decorrentes de vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
contratual, independentemente da comprovação de culpa ou dolo.



Sócia | Unidade: São Paulo

cbonelli@tozzinifreire.com.br
Tel.: (55 11) 5086-5380

Áreas de Atuação
oProjetos e Contratos Governamentais 
| Direito Administrativo
oInvestimento Social Corporativo
oInfraestrutura
oSaneamento
oTransporte e Logística

Experiência Profissional
Responsável pela área de Direito Administrativo
de TozziniFreire, Claudia tem amplo
conhecimento em temas ligados ao setor
público. Atuante em matérias relacionadas a
licitações, contratos e convênios
administrativos, concessões de serviços
públicos, parcerias público-privadas e
autorizações governamentais, além de leis e
normas administrativas como a lei de
responsabilidade fiscal, sua experiência
abrange não só o assessoramento a
particulares, mas também ao setor público, o
que lhe garante um conhecimento profundo das
relações público-privadas.

Reconhecimento
É referenciada nacional e internacionalmente
em alguns dos mais relevantes guias
jurídicos, como Chambers Latin America,
Legal 500, Latin Lawyer 250, Análise
Advocacia 500 e Best Lawyers. Claudia
também é reconhecida pelo LACCA Approved
2016: Melhores Advogados para se trabalhar
em Direito Administrativo na América Latina.

Claudia Bonelli

Idiomas
oAlemão

NOSSO TIME

Informação Confidencial. Propriedade de TozziniFreire Advogados.


