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RESUMO 

 

 

Os contratos públicos representam uma parte substancial do Produto Interno Bruto mundial. 

Ao usar esse poder de compra para obter e estimular a inovação, o governo viabiliza o 

aumento da competitividade. Além disso, a aquisição de soluções inovadoras pode ajudar a 

melhorar a eficiência dos serviços públicos ofertados. Entretanto, pelo seu volume e 

especificidade, a contratação de inovação requer instrumentos que tragam maior segurança 

jurídica ao gestor público. Assim, este estudo tem por objetivo proporcionar maior segurança 

jurídica às contratações de inovação por meio de uma pesquisa exploratória. Para tanto, foram 

definidos como objetivos específicos: realizar o levantamento e a análise da produção 

científica para fundamentar o estudo; realizar o levantamento das contratações realizadas pelo 

Poder Executivo Estadual, a partir dos extratos publicados no Diário Oficial do Estado, no 

período de 2015-2020, a fim de demonstrar sua relevância econômica para o Estado de Mato 

Grosso e realizar o levantamento dos modelos jurídicos utilizados para a contratação de 

inovação, das recomendações e boas práticas aplicáveis a tais modelos, considerando as 

especificidades da legislação estadual. A metodologia utilizada para o levantamento da 

literatura foi a pesquisa bibliográfica (artigos científicos e doutrina) e documental (legislação 

e documentos institucionais), ocasião em que foi empregada a abordagem qualitativa. O 

levantamento dos demais documentos foi realizado por meio de sítios oficiais e publicações 

editoriais. Os resultados da pesquisa demonstraram a relevância do tema e das compras 

públicas para o Estado de Mato Grosso, o que possibilitou identificar os modelos de 

contratação utilizados para a contratação de inovação, as recomendações e as boas práticas 

que podem contribuir para a oferta de maior segurança jurídica às contratações de inovação. 

 

Palavras-chave: 1. Contratação Pública. 2. Inovação. 3. Controle Interno. 
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ABSTRACT 

 

 

Public procurement accounts for a substantial part of the world's Gross Domestic Product. By 

using this purchasing power to procure and stimulate innovation, government enables 

increased competitiveness. Moreover, the procurement of innovative solutions can help 

improve the efficiency of the public services provided. However, due to its volume and 

specificity, the procurement of innovation requires instruments that bring greater legal 

certainty to the public manager. Thus, this study aims to provide greater legal certainty to 

innovation hiring through an exploratory research. To this end, the following specific 

objectives were defined: to survey and analyze the scientific production to support the study; 

to survey the hiring carried out by the state executive branch, from the statements published in 

the Official State Gazette, in the period 2015-2020, in order to demonstrate its economic 

relevance for the State of Mato Grosso and to survey the legal models used for innovation 

hiring, the recommendations and best practices applicable to such models, considering the 

specificities of the state legislation. The methodology used for the literature survey was 

bibliographic research (scientific articles and doctrine) and documentary research (legislation 

and institutional documents), when a qualitative approach was employed. The survey of other 

documents was carried out through official websites and editorial publications. The results of 

the research demonstrated the relevance of the topic and of public procurement for the State 

of Mato Grosso, which made it possible to identify the hiring models used for innovation 

hiring, the recommendations and best practices that can contribute to the provision of greater 

legal certainty for innovation hiring. 

 

Keywords: 1. Public Procurement. 2. Innovation. 3. Internal control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização e problema de pesquisa 

 

As contratações públicas no Brasil são norteadas pelo disposto no art. 37, caput, da 

Constituição Federal, que introduz os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

da publicidade e da eficiência (BRASIL, 1988). Por sua vez, o referido dispositivo foi 

regulamentado pela Lei nº 8.666/1993, a qual prevê a exigência de licitação para as obras, 

serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações efetuadas pela 

Administração Pública com terceiros, ressalvando, no entanto, as hipóteses de dispensa (art. 

24, da Lei nº 8.666/1993) e inexigibilidade de licitação (art. 25, da Lei nº 8.666/1993). A 

exigência de licitação decorre da necessidade de obtenção da melhor contratação com a 

escolha da proposta mais vantajosa à Administração (BRASIL, 1993).  

Entretanto, o objetivo de aplicar os recursos de forma mais eficiente tem ganhado nova 

dimensão e não se restringe mais à satisfação das necessidades primárias das instituições 

públicas. A cada aquisição pública, é preciso que a solução escolhida também proporcione 

valor em termos de qualidade, relação custo/eficácia, impacto ambiental/social e oportunidade 

ao mercado dos fornecedores. 

Além disso, os contratos públicos representam uma parcela significativa da demanda 

global de bens e serviços, por essa razão, são considerados instrumentos que auxiliam 

sobremaneira o alcance dos objetivos da política de inovação. Diante desse cenário e da 

necessidade de estabelecer soluções para a melhoria da eficiência no setor público, a adoção 

de soluções inovadoras representa uma oportunidade de desenvolver valiosos serviços à 

população. Nesse sentido, essas contratações podem contribuir tanto para a melhoria dos 

serviços prestados à população quanto para estimular a inovação. O principal objetivo da 

contratação pública, portanto, é garantir a qualidade dos serviços governamentais, porém, a 

inovação pode ser um objetivo secundário a fim de explorar, apropriadamente, o poder de 

compra do Estado (UYARRA; FLANAGAN, 2010).  

Nessa perspectiva, foi publicado o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, 

composto pela Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015 (BRASIL, 2015); Lei 

Federal nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (BRASIL, 2016a) e Decreto Federal nº 9.283, de 

7 de fevereiro de 2018 (BRASIL, 2018), que acarretou diversas alterações legislativas, 

inclusive na Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993) e introduziu instrumentos de estímulo à 
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inovação, dentre os quais estão a encomenda tecnológica, hipótese de dispensa de licitação, a 

qual permite a aquisição de produto ou serviço que exige P&D para seu desenvolvimento (art. 

20, Lei nº 10.973/2004) (BRASIL, 2004a) e o uso da compra pública como política de 

inovação.  

A encomenda tecnológica constitui um modelo de contratação de inovação pelo lado 

da demanda, entretanto, a mesma baseia-se em um conjunto limitado de exemplos que não 

são representativos de grande parte das compras públicas, exemplos, geralmente, de alta 

tecnologia e apoiados por aquisições nos estágios iniciais de desenvolvimento (UYARRA; 

FLANAGAN, 2010) ou que ainda não foram desenvolvidos, constituindo um instrumento 

voltado para a resolução de problema da Administração Pública por meio do desenvolvimento 

de uma solução em que há risco tecnológico (RAUEN; BARBOSA, 2019). Por isso, vem 

ganhando destaque a discussão, do ponto de vista jurídico, acerca dos diversos modelos de 

contratação disponíveis ao administrador público que possibilitam a aquisição de inovação. 

Entretanto, diante da sua relevância econômica e especificidades, a necessidade de 

salvaguardar os interesses públicos e atender a outros propósitos é maior.  

Por conseguinte, diante da importância do tema, esta pesquisa buscou responder à 

seguinte indagação: como ofertar maior segurança jurídica às contratações públicas de 

inovação? 

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

 

Ao partir da indagação acima, este estudo tem como objetivo geral propor 

recomendações e boas práticas à Administração Pública para proporcionar maior segurança 

jurídica às contratações de inovação.  

Para o alcance do objetivo proposto, definiram-se como objetivos específicos:  

a) Realizar o levantamento e a análise da produção científica para fundamentar o 

estudo;  

b) Realizar o levantamento das contratações realizadas pelo Poder Executivo Estadual 

de Mato Grosso, a partir dos extratos publicados no D.O.E, no período de 2015-

2020, a fim de demonstrar sua relevância econômica para o Estado de Mato Grosso;  

c) Realizar o levantamento dos modelos jurídicos utilizados para a contratação de 

inovação e das recomendações/boas práticas, considerando as especificidades da 

legislação estadual. 
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1.3 Justificativa  

 

Denota-se que as compras públicas de bens e serviços têm sua relevância demonstrada 

por meio de inúmeros aspectos, dos quais os mais frequentemente apontados são o montante 

envolvido e sua importância para o desenvolvimento da economia. Essa importância pode ser 

evidenciada pelo percentual do Produto Interno Bruto (PIB) correspondente a compras 

públicas, que, nos países membros da OCDE, foi, em média, de 13,8% no ano de 2015. No 

Brasil, de acordo com as informações constantes no portal de compras do Governo Federal, as 

aquisições registradas mostram que, no ano de 2017, mais de R$ 47 bilhões em bens e 

serviços foram adquiridos (COSTA; TERRA, 2019).  

De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), a participação média da compra 

pública está em 15% do PIB das compras da região, entretanto, os processos de dispensa têm 

uma série de ineficiências que podem gerar prejuízo de até 68 bilhões de dólares por ano, o 

qual equivale a 4% do PIB. Portanto, melhorar o serviço público passa por melhorar o gasto 

público. Desse modo, as recomendações incluem não só fortalecer as contratações, como 

fazer de forma inovadora. Quando se fala em ecossistema de inovação no Brasil, é preciso ter 

em mente o seu tamanho, haja vista que representa 30% de todo ecossistema latino-

americano, sendo, portanto, muito relevante. São milhares de negócios que oferecem soluções 

de alto impacto econômico (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2020a). 

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Painel “Radar de Controle Público: Módulo 

‘Compras Públicas’”, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, registra o valor de 

R$ 160.408.993,35 (cento e sessenta milhões, quatrocentos e oito mil, novecentos e noventa e 

três reais e trinta e cinco centavos), correspondente ao total homologado das licitações 

realizadas no ano de 2020, em apenas em 12 órgãos estaduais, correspondentes a 282 

processos auditados (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 2020). 

Ressalta-se que, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 612, de janeiro de 2019, a 

Administração Púbica estadual é composta por 13 Secretarias de Estado; 19 órgãos na 

administração indireta, além dos órgãos de representação judicial/consultoria jurídica 

(PGE/MT) e de auditoria/controle interno (CGE/MT).  

Por outro lado, o gestor fica adstrito à legalidade e aos demais princípios que regem a 

Administração Pública, não podendo se esquecer das normas jurídicas que permeiam o direito 

administrativo, sob pena de expor a si próprio e a instituição que gere a risco irrazoável frente 

aos órgãos de controle (LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO FINANCEIRA, 2020).  
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Nesse sentido, estudos mostraram que há dificuldades significativas, por parte da 

Administração Pública, em incorporar, na sua prestação de serviço, a eficiência que as 

inovações são capazes de prover, dentre elas: falta de conhecimento técnico e jurídico; 

indefinição do objeto a ser contratado e dos instrumentos legais disponíveis para a 

contratação; falta de compreensão das diferentes soluções existentes; dificuldade de negociar 

condições principais e acessórias do contrato; dificuldade de contratação de tecnologia que 

ainda não existe e receio dos órgãos de controle. Além das dificuldades supracitadas, os 

inúmeros casos de corrupção e, consequentemente, a introdução de maior rigor do controle 

governamental contribuem para esse quadro. Essas dificuldades geram contratações 

ineficientes; baixa inovação; enquadramento legal equivocado; desperdício de recursos; 

instrução processual deficiente; execução e acompanhamento deficitários; apontamento por 

parte dos órgãos de controle; ausência de gestão da propriedade intelectual; abertura de 

processos administrativos para a apuração de responsabilidade; demandas judiciais; prestação 

de serviço deficitário à população e prejuízo ao desenvolvimento econômico do Estado. 

Além disso, conforme o Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 0002/2019, 

exarado pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE/MT), que trata do 

diagnóstico dos controles internos do Subsistema “Contratações” nos órgãos e entidades do 

Poder Executivo Estadual de Mato Grosso, dentre as causas que deram origem às fragilidades 

identificadas estão: manuais e normas desatualizados ou inexistentes; processos mal 

concebidos e capacitação deficitária (CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, 2019). 

Do mesmo modo, um estudo realizado pelo Brazil Lab (2020) destacou que dentre as 

dificuldades encontradas para a contratação de solução inovadora está o medo do gestor 

público de sofrer apontamentos e penalidades por parte dos órgãos de controle, o que denota a 

necessidade do desenvolvimento de instrumentos que apoiem e tragam segurança jurídica 

para a aplicação da legislação, como a elaboração de regulamentações e regras mais claras e 

processuais com o “passo a passo” detalhado.  

Por sua vez, a literatura que trata das compras públicas de inovação pelo lado da 

demanda concentra-se em estudos sobre o seu papel na política de inovação. Já os estudos 

concernentes aos modelos de contratação com o desenvolvimento de manuais orientativos 

voltados às aquisições de soluções inovadoras, em geral, tratam de objetos ou instrumentos 

específicos, a exemplo do estudo realizado pelo Laboratório de Inovação Financeira 

((LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO FINANCEIRO, 2020) para a contratação de fintechs 
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(startups voltadas para o sistema financeiro) e das pesquisas realizadas pelo TCU 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2020b; 2020c) e Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) (RAUEN; BARBOSA, 2019) sobre encomenda tecnológica. Os demais 

estudos disponíveis não abarcaram todas as possibilidades ou englobaram outros institutos, 

como o convênio, o qual possui natureza jurídica distinta.  

Assim, é imperioso que os órgãos públicos adotem instrumentos que ofertem maior 

segurança jurídica aos gestores públicos, tais como as ferramentas de controle interno, pois tal 

controle, se exercido de forma adequada, é capaz de propiciar maior conformidade às 

contratações; favorecer a aplicação da legislação e uma maior aderência às normas internas; 

auxiliar a gestão de riscos; promover a adoção regras de compliance (programa de 

integridade) e metodologias de boa governança; favorecer a internacionalização de valores de 

padronização e de uniformização de boas práticas; melhorar a transparência e a eficácia das 

contratações em todas as suas etapas e reduzir o risco de responsabilização do gestor público. 

Por todo o exposto, denota-se a relevância desta pesquisa.  

 

1.4. Estrutura do trabalho 
 

Este trabalho está estruturado em três capítulos, além da introdução, conclusão e 

referências bibliográficas. A introdução contém a contextualização do problema, os objetivos 

da pesquisa, a justificativa e a estrutura do trabalho. O primeiro capítulo apresenta a revisão 

da literatura utilizada para fundamentar o estudo. Já o segundo capítulo discrimina os 

procedimentos metodológicos e o terceiro traz os resultados. Por fim, as considerações finais 

abrangem as conclusões e os trabalhos futuros.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1. Contratações públicas de inovação 

 

2.1.1 Conceituação e classificação  

 

A expressão contrato administrativo pode ser utilizada em acepções distintas. Em 

sentido amplo, consiste em um acordo de vontades destinado a criar, modificar ou extinguir 

direitos e obrigações, tal como facultado legislativamente e em que, pelo menos, uma das 

partes atua no exercício da função administrativa. É um gênero que comporta várias espécies, 

que são os acordos de vontade da Administração Pública, os contratos administrativos em 

sentido restrito e os contratos de direito privado praticados pela Administração (JUSTEN 

FILHO, 2019). Já a terminologia contrato administrativo (em sentido estrito) é reservada para 

designar tão somente os ajustes que a Administração. Nessa qualidade, é celebrado com 

pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo 

regime jurídico de direito público (DI PIETRO, 2018). 

Por seu turno, a contratação pública para inovação como estratégia de política de 

inovação pode assumir diferentes formas. De modo geral, a contratação de inovação é 

classificada como: os Pre-Commercial Procurements (PCP) (compras pré-comerciais) e 

Public Procurements of Innovation (PPI) (compras públicas de inovação). O primeiro 

instrumento, amplamente adotado no Reino Unido e nos Estados Unidos, visa à compra de 

serviços de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) com o intuito de desenvolver uma solução 

(produto, serviço ou sistema) ainda não existente no mercado. Já o segundo, embora também 

seja direcionado a compras públicas de soluções ainda não disponíveis no mercado, não 

requer esforço formal de P&D, pois apenas sua introdução no mercado ainda não foi feita ou 

está no início (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2020c). 

Observa-se que as primeiras legislações comuns sobre compras públicas da União 

Europeia remontam à década de 1970 e tinham como foco superar a fragmentação dos 

mercados nacionais. Ao longo do tempo, o objetivo foi ampliado, visando a um resultado 

econômico mais satisfatório, mas, atualmente, as diretivas contemplam a possibilidade de que 

as aquisições e contratações envolvam outros objetivos de políticas públicas, como a proteção 

ambiental, o incentivo à inovação e as compras socialmente responsáveis, reforçando sua 

efetividade como um instrumento de política (SQUEFF, 2017).  
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No Brasil, o sistema de inovação encontrava-se pautado em instrumentos que atuavam 

pelo lado da oferta, na medida em que recursos públicos (bolsas de pesquisa, investimentos 

em empresas inovadoras ou mesmo crédito à inovação como as subvenções) eram destinados 

a universidades, centros de pesquisa e empresas, que selecionavam os objetos cujo 

desenvolvimento seria financiado por esses investimentos. Entretanto, as experiências 

internacionais bem-sucedidas serviram de inspiração para a criação de uma nova forma de 

contratação por meio da Encomenda Tecnológica (ETEC) sob a ótica da demanda 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2020c).  

Instituída pela chamada Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) (BRASIL, 2004a), 

alterada pela Lei nº 13.243/2016 (BRASIL, 2016a) e regulamentada pelo Decreto nº 

9.283/2018 (BRASIL, 2018), a ETEC é um dos instrumentos de estímulo à inovação previstos 

na Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) e constitui uma das hipóteses de dispensa de licitação 

(art. 24, inciso XXXI). Ao utilizar esse instrumento, o Estado é o demandante da solução a ser 

desenvolvida pelo mercado, segundo prioridades e interesse públicos, a exemplo do 

desenvolvimento de vacinas, despoluição de rios, soluções para mobilidade urbana etc. É um 

tipo especial de compra pública, que pode ser utilizada quando o Estado precisa resolver 

determinado problema, cuja solução ainda não é conhecida ou não se encontra disponível no 

mercado, para a qual é exigido um esforço formal de P&D, existindo risco tecnológico, ou 

seja, incerteza sobre o seu resultado (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2020c). 

Dessa forma, a noção de compra pública para inovação não se limita à aquisição de 

produtos e serviços “prontos e acabados” pelo Estado, mas se desdobra em duas principais 

modalidades, quais sejam: a compra pública para inovação e a compra pública pré-comercial 

de P&D. Edquist e Zabala-Iturriagagoitia (2012) sugeriram e definiram duas categorias 

diferentes de PPI. Para os referidos autores, a compra pública para inovação (do inglês public 

procurement for innovation, abreviado por PPI) operacionaliza-se por meio direto, ou seja, o 

Estado adquire o produto ou serviço inovador para atender às suas necessidades e torna-se 

usuário final; ou por meio catalítico, nesse caso, o Estado atua como catalisador ou promotor 

de produtos ou serviços que podem ser adquiridos no mercado. A compra pública pré-

comercial de P&D (do inglês pre commercial procurement, abreviado por PCP), por outro 

lado, realiza-se no suporte à P&D, sem que haja um produto ou serviço inovador em vista ou 

prestes a ser lançado. 

  Não há um consenso acerca da adoção das nomenclaturas, pois há aqueles que 

entendem que a PPI deriva da nomenclatura public procurements of innovation (compras 
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públicas de inovação) e os que defendem a terminologia compra pública para inovação (do 

inglês Public Procurement for Innovation).  

Entretanto, de acordo com Uyarra e Flagman (2010), conceber compras de inovação 

somente como algo que ainda não existe, com a ideia de inovação como sinônimo de 

novidade, não é o mais adequado, pois, na prática, raramente é encontrada. Para tanto, eles 

classificaram as compras públicas em: compras de produtos padronizados (compras 

eficientes); compras de demandas específicas, com emprego de métodos e práticas de 

produção conhecidos (aquisição adaptada); compras com novas soluções técnicas (compras 

inovação/tecnológicas) e soluções técnicas adaptadas (experimental).  

Por esse ponto de vista, ao abordar o papel das compras públicas como política de 

inovação, o artigo “Understanding the Innovation Impacts of Public Procurement”, dos 

autores Uyarra e Flanagan (2010), aduziu que, apesar dos contratos públicos responderem por 

uma proporção significativa da demanda geral de bens e serviços, sendo vistos cada vez mais 

como um instrumento atraente e viável para promover os objetivos da política de inovação e 

objetivos sociais, muito do debate atual sobre o aproveitamento de aquisições para promover 

a inovação baseia-se em um conjunto limitado de exemplos que não são representativos de 

grande parte das compras públicas, exemplos, geralmente, de alta tecnologia e apoiados por 

aquisições nos estágios iniciais de desenvolvimento. Um modelo que serve para todos é 

improvável que funcione em todos os contextos de aquisição, mas, em todos os tipos, as 

aquisições, provavelmente, terão impactos sobre a inovação ao moldar o ambiente de 

demanda em que os fornecedores inovam e competem. Assim, apesar desse aumento de 

interesse, o debate atual é limitado de várias maneiras: minimiza a natureza variada dos 

contratos públicos em termos da ampla gama de tipos de bens e serviços adquiridos pelo setor 

público; minimiza a natureza variada da inovação e os múltiplos potenciais dos efeitos de 

inovação dos contratos públicos.  Nesse sentido, há ampla discussão sobre novas formas de 

incentivar práticas que possam favorecer soluções inovadoras e encorajar compras mais 

“favoráveis à inovação” (UYARRA; FLANAGAN, 2010).  

Torna-se necessário, visando a uma melhor compreensão, trazer o panorama 

normativo das contratações públicas nacionais. 
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2.1.2 Do panorama normativo nacional 

 

Não obstante as contratações de soluções inovadoras serem capazes de prover 

melhoria aos serviços ofertados pela Administração Pública à população, conforme já 

aventado, tais contratações devem observância à legalidade e aos demais princípios que regem 

a Administração Pública (SILVA, 2019).  

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) traz, em seu conteúdo, a 

obrigatoriedade de processo de licitação pública para obras, serviços, compras e alienações, 

ressalvados os casos legais (art. 37, inc. XXI1).  

A matéria foi devidamente regulamentada pela Lei Federal nº 8.666/93, que, em seu 

artigo 2º, registra que “as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com 

terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas 

nesta Lei” (BRASIL, 1993). A referida norma conceitua contrato como sendo “todo e 

qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que 

haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações 

recíprocas, seja qual for a denominação utilizada” (BRASIL, 1993). 

Do mesmo modo, a Lei nº 8.666/1993, em seu art. 3º, dispõe que a licitação deverá 

“garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável” e 

observar os seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (BRASIL, 1993). 

Por seu turno, conforme definido pelo constituinte, apenas a lei pode criar exceções à 

obrigatoriedade de licitar. Dessa maneira, a competência para legislar sobre licitação, embora 

privilegie a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, a competência para editar 

normas gerais sobre o assunto, é privativa da União. Com efeito, dentro de sua competência, 

 
1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: XXI – ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá às exigências de qualificação técnica 

e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (BRASIL, 1988). 
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cada um poderá legislar para si normas específicas, mas todas devem acatar as normas gerais, 

as quais possuem alcance nacional (MELLO, 2009).  

Esse é o entendimento do TCU, segundo o qual as exceções à obrigatoriedade de 

licitar são regras gerais, desse modo, apenas uma lei federal poderia criar tais exceções, tendo 

em vista a competência legislativa constante no inciso XXVII do artigo 22 da Constituição 

Federal, que “outorga à União a competência privativa para legislar sobre normas gerais de 

licitação e contratação, em todas as modalidades, para a Administração Pública Direta, 

Autárquica e Fundacional 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 inciso III do § 1º do artigo 173 (BARCELOS; TORRES, 2020, Acórdão nº. 

1785/2013 – Plenário. Rel. Min. Marcos Bemquerer). 

Assim, “não cabe criação de hipótese de contratação direta (dispensa ou 

inexigibilidade) por decreto, nem criação, por ato infralegal, de novas condições que, em 

desrespeito à isonomia, restrinjam a oportunidade de participação em certames licitatórios, 

sem fundamento legal” (BARCELOS; TORRES, 2020). 

A diferença entre as duas hipóteses está no fato de que, na dispensa, há possibilidade 

de competição, mas, dentro da competência discricionária da Administração, a lei faculta a 

dispensa, já nas hipóteses de inexigibilidade, a competição é inviável, porque só existe um 

objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da Administração (DI PIETRO, 2018). 

Em ambas as situações, dispensa ou inexigibilidade, estaria o agente público 

autorizado a dispensar parte das regras licitatórias, em especial, aquelas referentes à fase 

externa do certame, entretanto, mantendo a exigência da realização de procedimentos 

relacionados à fase interna, como a definição adequada do planejamento, estimativa de custos, 

as razões da escolha do fornecedor e a justificativa do preço (BARCELOS; TORRES, 2020).  

Ressalta-se que a Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993) não exauriu a competência da 

União para editar normas gerais sobre licitação, sendo assim, não há impedimento para que a 

União discipline o tema em outros diplomas legais de caráter geral, a exemplo da Lei de 

Inovação, abordada no próximo tópico. 

 

2.1.3 Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

A Lei nº 10.973/2004 (BRASIL, 2004a) introduziu o Marco Legal da Ciência, 

Tecnologia e Inovação no ordenamento jurídico brasileiro, composto, atualmente, pela 
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Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015 (BRASIL, 2015); Lei Federal nº 

13.243 (BRASIL, 2016a), de 11 de janeiro de 2016 e Decreto Federal nº 9.283 (BRASIL. 

2018), de 7 de fevereiro de 2018, acarretando diversas alterações legislativas, inclusive na Lei 

nº 8.666/1993, denominada Lei de Licitações (BRASIL, 1993). 

Em 2015, a Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015 (BRASIL, 

2015), alterou a denominação do Capítulo IV do Título VIII que trata “Da Ordem Social” 

para incluir a referência à inovação, até então ausente no texto Constitucional, passando a ser 

denominado Capítulo IV – “Da Ciência, Tecnologia e Inovação”, com vistas à promoção do 

desenvolvimento científico, da pesquisa, da capacitação científica e tecnológica e da 

inovação. Foi atribuída, ao Estado, a responsabilidade de estimular a articulação entre 

entidades, tanto públicas quanto privadas, nas diversas esferas de governo, bem como 

permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para a execução de 

projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, a celebração 

de instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, 

inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade 

instalada, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário 

(MURARO, 2020).  

Por sua vez, a referida lei conceitua inovação como a introdução de novidade ou 

aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou 

processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a 

produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho 

de qualidade ou desempenho, conforme inciso IV do art. 2º da Lei nº 10.973/2004 (BRASIL, 

2004a), alterada pela Lei nº 13.243/2016 (BRASIL, 2016a).  

Porém, há ampla discussão quanto ao conceito de inovação. Segundo a Teoria do 

Desenvolvimento Econômico Schumpter (1997), as inovações surgem como grandes ondas 

em ciclos cada vez mais curtos e toda invenção implica uma “destruição criadora”, sendo 

assim, a força motriz do progresso econômico é a inovação. Desse modo, seguindo a 

abordagem Schumpteriana, o Manual de Oslo da OCDE (OECD/EUROSTAT, 2018), define 

a inovação como a implementação de um produto (bem ou serviço) ou processo novo ou 

significativamente melhorado, um novo método de comercialização, ou um novo método 

organizacional nas práticas empresariais, na organização do local de trabalho ou nas relações 

externas. 
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Importante observar que este estudo terá, por escopo, os instrumentos jurídicos que 

possibilitam a contratação de inovação a partir do conceito de inovação previsto na Lei nº 

10.973/2004 (BRASIL, 2004a), a chamada Lei da Inovação. 

Nesse contexto, a inovação surge como fator importante para auxiliar o 

desenvolvimento econômico. O Ipea aponta que, no Brasil, as empresas que inovam e 

diferenciam seus produtos alcançam maior faturamento, maior empregabilidade, oferecem 

maior remuneração, ofertam melhor qualificação de sua mão de obra e exportam mais e com 

preços superiores aos exportadores que não inovam, corroborando o ciclo de crescimento da 

empresa, o qual abarca quatro fatores: geográfico, técnico, econômico e social 

(CAVALCANTE, 2017).  

Por outro lado, os contratos públicos representam uma parte substancial dos fluxos de 

comércio mundial, totalizando de 10 a 25% do PIB mundial. Estima-se que, na União 

Europeia, a aquisição pública de bens e serviços (incluindo os inovadores) represente 16% do 

PIB (UYARRA; FLANAGAN, 2010). Isto posto, a compra pública é reconhecida como o 

principal instrumento de política de inovação orientada à demanda (EDQUIST; ZABALA-

ITURRIAGAGOITIA, 2012). 

A política pública pode ser definida como a soma das atividades governamentais 

exercidas, diretamente ou não, por meio de diferentes tipos de instrumentos para sua 

implementação, visando ao alcance dos resultados que estejam relacionados aos seus 

objetivos (STORSJÖ; KACHALI, 2017). As compras públicas, portanto, têm cumprido um 

papel mais amplo, para além do processo de aquisição de bens e serviços por parte do Estado, 

colocando-se como um importante mecanismo de operacionalização de políticas públicas, que 

atende a distintos objetivos (COSTA; TERRA, 2019).  

Edler e Yeow (2016), ao analisarem a intermediação para vincular a demanda e a 

oferta na aquisição de inovação, destacaram a difusão e a transferência de tecnologia pelo 

lado da demanda dentre as funções básicas de intermediação da inovação, em que os 

intermediários influenciam a decisão dos compradores por meio de várias atividades de 

inteligência, apoiando a transferência de uma inovação e a interação real no processo de 

compras. De acordo com o referido estudo, essa intermediação ajuda a articular as 

necessidades de inovação em termos de tecnologia, conhecimento, financiamento e política 

pública. Essas duas dimensões, “difusão e transferência de tecnologia” e “articulação da 

demanda”, são tidas como as mais importantes e as quais se relacionam com o complexo 



 

 
 

 
 

27 
 

cenário de aquisição de inovação do setor público. Nesse sentido, torna-se imperioso abordar 

a propriedade intelectual e a transferência de tecnologia neste trabalho. 

 

2.1.4 Propriedade intelectual e transferência de tecnologia 

 

Segundo a definição constante na Convenção que institui a Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL, 2002), a PI corresponde à soma dos direitos relativos às obras literárias, 

artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções de radiofusão, 

às invenções, em todos os domínios, da atividade humana, às descobertas científicas, aos 

desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às 

firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e 

todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, 

literário e artístico (art. 2º, VIII).  

Os direitos oriundos da PI são, portanto, as criações do espírito humano quanto às 

quais a ordem jurídica concedeu, ao titular, o estatuto de direitos absolutos exclusivos. Como 

bens intangíveis cuja propriedade é assegurada, são contabilizados no ativo permanente, em 

princípio, no “ativo imobilizado” (BARBOSA, 2002). 

Assim, de acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) 

(JUNGMANN; BONETTI, 2010a), a propriedade intelectual está dividida em três 

categorias: os direitos autorais, abrangendo o direito do autor, os direitos conexos e os 

programas de computador; a propriedade industrial, que inclui as marcas, as patentes 

(invenções), o desenho industrial, a indicação geográfica, o segredo industrial e a repressão 

à concorrência desleal e a proteção sui generis, que, por sua vez, engloba a topografia de 

circuitos integrados, a proteção de cultivares e o conhecimento tradicional (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
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Figura 1 – Modalidade de direitos de propriedade intelectual 

 

Fonte: Jungmann e Bonetti (2010b). 

 

Dentre os marcos fundamentais estão: concessão de carta-patente, na República de 

Veneza (1474); Estatuto dos Monopólios, na Inglaterra (1623); Patent Act, nos Estados 

Unidos (1790); Lei Chapellier, que trata da extinção dos privilégios das corporações de 

ofícios e consagração da liberdade de indústria, na França (1791); alvará de D. João VI sobre 

privilégios de invenção, no Brasil (1809); Convenção de Paris para a proteção da Propriedade 

Industrial (CUP); Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas (1886); 

Acordo sobre Aspectos de Direito da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio  

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) da Organização 

Mundial do Comércio  (1994), o qual foi o qual foi ratificado pelo Brasil, por meio da 

promulgação do Decreto 1.355/1994 (BRASIL, 1994; JUNGMANN; BONETTI, 2010a). 

Por sua vez, a transferência de tecnologia cuida da entrega do conhecimento (da 

propriedade intelectual) de uma pessoa para outra, enquanto a difusão de tecnologia trata da 

ampliação destes conhecimentos na sociedade. Assim sendo, a TT e a difusão de tecnologia 

previstas no Marco Legal de CT&I têm como destinatárias as ICTs públicas e enquadram-se 

no modelo da Tríplice Hélice da Inovação, as quais competem gerir, transferir e adquirir 

propriedade intelectual, além de difundir esse conhecimento na sociedade e no mercado. 

Desse modo, o art. 6º da Lei de Inovação2 possibilita às ICTs celebrarem instrumentos de 

 
2 Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para 

outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de 
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parceria. Para tanto, tais instituições precisam estabelecer suas políticas de inovação e 

constituir seus Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs). A forma adequada de executar tais 

competências encontram-se previstas na legislação, que discrimina dois tipos de contratos de 

transferência de tecnologia: 1) contrato de cessão, aquele utilizado para transferir a PI da ICT 

pública para um terceiro e 2) contrato de licença, que autoriza o uso e a exploração da PI da 

ICT com a manutenção de sua propriedade. Por seu turno, os instrumentos para a 

formalização desse tipo de contratos encontram-se disciplinados na Lei nº 9.610/1998 

(BRASIL, 1998): contrato de cessão da propriedade industrial (para transferir a sua 

propriedade intelectual); contrato de licenciamento de propriedade industrial (para outorgar o 

direito de uso ou exploração da sua propriedade intelectual); contrato de fornecimento de 

tecnologia, ceder ou licenciar a tecnologia de direitos autorais de proteção sui generis, com 

destaque para o know-how e software, os quais não contam com lei específica. Observa-se que 

tais contratos devem ser averbados no INPI para que tenham eficácia contra terceiros 

(MURARO, 2020). 

Edler e Yeow (2016), ao analisarem a intermediação para vincular a demanda e a 

oferta na aquisição de inovação, destacaram a difusão e a transferência de tecnologia pelo 

lado da demanda dentre as funções básicas de intermediação da inovação, em que os 

intermediários influenciam a decisão dos compradores por meio de várias atividades de 

inteligência, apoiando a transferência de uma inovação e a interação real no processo de 

compras. De acordo com o referido estudo, essa intermediação ajuda a articular as 

necessidades de inovação em termos de tecnologia, conhecimento, financiamento e política 

pública. Essas duas dimensões, “difusão e transferência de tecnologia” e “articulação da 

 
parceria.  § 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput, deve ser precedida 

da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida em sua 
política de inovação. § 1º-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada 

com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a 

forma de remuneração.  § 2º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, 

os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação 

que deles seja objeto, na forma do regulamento.  § 3º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de 

criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e 

condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento. § 4º O licenciamento para 

exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar o disposto no § 3º do art. 75 da Lei 

nº 9.279, de 14 de maio de 1996. § 5º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação 

reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a 

título não exclusivo. § 6º Celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores ou quaisquer outros 
servidores, empregados ou prestadores de serviços são obrigados a repassar os conhecimentos e informações 

necessários à sua efetivação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal, respeitado o disposto no 

art. 12. § 7º A remuneração de ICT privada pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou 

exploração de criação de que trata o § 6º do art. 5º, bem como a oriunda de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação, não representa impeditivo para sua classificação como entidade sem fins lucrativos (BRASIL, 2016c).  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9279.htm#art75%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9279.htm#art75%C2%A73
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demanda”, são tidas como as mais importantes e as quais se relacionam com o complexo 

cenário de aquisição de inovação do setor público. 

Já os autores brasileiros Vasconcelos e Silva (2018) entenderam que, apesar de haver 

uma forte tendência de iniciativas governamentais menos genéricas e mais específicas, como 

suporte direcionado para startups baseadas em tecnologia, spin-offs ou Pequenas e Médias 

Empresas (PME), no Brasil, a cultura da propriedade intelectual ainda é incipiente, exigindo 

mais coesão entre as políticas públicas estaduais, instituições de pesquisa e ensino e 

fornecedor a fim de produzir ciência com potencial de contribuir para o desenvolvimento 

econômico do país.  

A burocracia na troca de tecnologias e conhecimentos entre empresas e TICs ou a 

institucionalização de parcerias é consenso em grande parte da literatura, que apoia a 

cooperação eficiente entre universidades e empresas a fim de fortalecer o sistema produtivo 

nacional e aumentar o grau de inovação e a cultura de Pi, uma vez que é possível, para um 

indivíduo ou empresa, apropriar-se do conteúdo técnico de uma publicação científica e 

transformá-lo em um produto industrial patenteável ou processo sem ter que pagar royalties 

por ele. É importante que a população, em geral, obtenha conhecimento sobre o potencial da 

PI a fim de evitar que projetos com possibilidades de aplicações comerciais sejam 

indevidamente publicados em círculos científicos, sem qualquer estratégia de exploração 

futura. Assim, a proteção dos direitos de PI contribui para o enriquecimento do patrimônio 

tecnológico da sociedade por meio da promoção de empregos formais, reduzindo produtos 

falsificados e piratas, que colocam em risco a saúde e a segurança dos consumidores em todo 

o mundo (VASCONCELOS; SILVA, 2019). 

Selviaridis (2017), ao analisar como o Reino Unido facilita o processo de inovação ao 

abordar falhas sistêmicas relevantes, apontou cinco questões relevantes: conectividade e 

interações; cooperação em P&D; aprendizagem e capacidade desenvolvimento; demanda de 

articulação e experimentação de soluções inovadoras e acesso à contratação governamental de 

P&D por pequenas empresas. 

Assim, os desafios variam de objetivos desalinhados, uso limitado de práticas de 

licitação favoráveis à inovação (por exemplo, especificações baseadas em resultados), déficit 

nas capacidades de aquisição de inovação, visões míopes do processo de identificação de 

necessidades, gestão de incertezas e riscos relacionados ao processo de inovação à ausência 

de apoio administrativo (EDQUIST; ZABALA-ITURRIAGAGOITIA, 2015; UYARRA et 

al., 2014).  
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Sugere-se a realização de levantamentos bibliométricos da produção brasileira mais 

abrangente que analisem, de forma integrada e com a devida categorização, os trabalhos. 

Além disso, é necessário incorporar a produção representada pelos trabalhos dos programas 

de pós-graduação. O levantamento de dados sobre os Estados e municípios, que permanecem, 

em larga medida, pouco conhecidos, é outra linha de trabalho premente a ser viabilizada tanto 

para subsidiar as políticas governamentais como também para servir à pesquisa empírica, 

particularmente os estudos comparados. A prospecção, a análise e a proposição de modelos de 

gestão das compras públicas e da cadeia de suprimentos que sejam adequados às 

especificidades do setor público são outra oportuna linha de pesquisa aplicada que emerge 

como oportunidade. Da mesma forma, parecem necessárias e oportunas abordagens 

institucionais e organizacionais que se voltem para a área de compras e contratações na forma 

de estudos de caso e pesquisa comparada (FERNANDES, 2019). 

Nos próximos itens, são abordados o marco legal das estatais e a nova lei de licitações 

e contratos, que se destacam pelas inovações realizadas e por priorizar a aplicação de 

conformidade aos processos de contratação. 

 

2.1.5. Lei das Estatais 

 

O art. 173 da CF/1988 (BRASIL, 1988) estabelece que, nas hipóteses em que for 

cabível a exploração, pelo Estado, de atividade econômica, será observado o regime de direito 

privado. É vedado adotar, em favor do Estado, regime jurídico não extensível ao setor 

privado. Essa determinação destina-se a preservar o pressuposto de que as atividades 

econômicas são reservadas, como regra, à iniciativa privada e desenvolvem-se segundo os 

princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Isso porque é incompatível a atuação 

estatal nas atividades de natureza econômica em posição jurídica de superioridade ou 

mediante o exercício de poderes jurídicos não assegurados aos sujeitos privados (JUSTEN 

FILHO, 2016). 

A Lei nº13.303, publicada em 1º de julho de 2016 (BRASIL, 2016b), dispõe sobre o 

estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, 

em todos os níveis. A chamada Lei de Responsabilidade das Estatais (ou, apenas, Lei das 

Estatais) dedica-se claramente a disciplinar dois assuntos principais: adoção de parâmetros de 

governança corporativa, transparência na gestão e mecanismos de controle da atividade 

empresarial e licitações e contratações praticadas pelas estatais. Portanto, o novo regramento 
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considerou não apenas a realidade política nacional, mas também as características das 

empresas estatais e os atuais conceitos de organização corporativa. Com isso, a Lei das 

Estatais inovou em relação ao regramento até então aplicável às empresas públicas e às 

sociedades de economia mista (JUSTEN FILHO, 2016). 

A empresa pública e a sociedade de economia mista são membros da Administração 

Pública, com personalidade de direito privado. O capital privado da sociedade de economia 

mista é composto por ações, sob a forma de sociedade anônima, mas a lei confere, a fim de 

que continue sendo estatal, controle acionário ao Estado, submetendo-a, também, ao controle 

estatal, denominado de tutela, e a todo o regime funcional (OCTAVIANI; NOHARA, 2019). 

Ambas as espécies exigem lei específica autorizando sua instituição. Assim, estabelece 

o art. 37, XIX, da Constituição, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, 

que somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública e 

sociedade de economia mista (OCTAVIANI; NOHARA, 2019). A lei tanto pode autorizar a 

criação de estatal como também pode gerar a transformação de outra entidade governamental 

em empresa estatal ou ainda a transformação de empresa pública em sociedade de economia 

mista e vice-versa, desde que autorizada por lei específica (GASPARINI, 2006). 

No que concerne às contratações, a Lei Federal nº13.303/2016 prevê que os contratos 

com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às sociedades de 

economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à 

alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a 

serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens, 

serão precedidos de licitação nos termos desta lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos 

artigos 29 e 30 (BRASIL, 2016b). No entanto, merece destaque o tratamento legal que a Lei 

nº 13.303/2016 deu às contratações relacionadas com as atividades do seu objeto social e com 

oportunidades de negócios para as empresas estatais (BRASIL, 2016b). 

Desse modo, além das hipóteses elencadas nos artigos 29 e 30, as quais tratam, 

respectivamente, de dispensa e inexigibilidade de licitação, a referida lei prevê a possibilidade 

de inaplicabilidade de licitação por parte das empresas públicas e as sociedades de economia 

mista, em duas situações, dentre elas, os 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, conforme se depreende do artigo 28, 

parágrafo 3º, inciso II, da Lei nº 13.303/2016 (BRASIL, 2016b). 

A inaplicabilidade da licitação foi introduzida pelo art. 28, § 3.º, da Lei nº 13.303/2016 
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(BRASIL, 2016b), sendo dotada de características próprias e diferenciadas. As contratações 

praticadas pelas empresas estatais não são dotadas de características homogêneas. Algumas 

delas envolvem atributos muito peculiares de modo que não se subordinam à determinação da 

obrigatoriedade da licitação (JUSTEN FILHO, 2016).  

A nova hipótese de exceção à obrigatoriedade de licitar possibilita que algumas 

estatais possam afastar não apenas a fase externa da licitação, mas também sublimar 

exigências burocráticas em relação à fase interna, quando pertinente, ao contrário das 

dispensas e inexigibilidades que exigem o atendimento das regras da fase interna 

(BARCELOS; TORRES, 2020). Para tanto, consideram-se oportunidades de negócio 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 (art. 28, parágrafo 4º, Lei nº 13.303/2016) 

(BRASIL, 2016b). 

 

2.1.6. Nova Lei de Licitações e Contratos 

 

Assim como a Lei das Estatais inovou o ordenamento jurídico, trazendo regras mais 

flexíveis, a nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) (BRASIL, 2021a), 

publicada recentemente, além de substituir a Lei das Licitações (Lei nº 8.666/1993) (BRASIL, 

1993), a Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) (BRASIL, 2002) e o Regime Diferenciado de 

Contratações (RDC – Lei nº 12.462/11) (BRASIL, 2011a), também promove inovações no 

ordenamento jurídico.  

Observa-se que sua vigência possui efeito imediato, entretanto, as demais normas 

relacionadas subsistirão por um período de dois anos, período em que o administrador público 

poderá optar por utilizar qualquer das duas legislações, lembrando que não é possível a 

combinação de tais normas.  

Nesse sentido, um estudo desenvolvido pelo Ipea detalha os quatro instrumentos de 

estímulo à inovação pelo lado da demanda previstos no projeto, que foram mantidos na lei, 

além da dispensa de licitação: margens de preferência adicional; o procedimento de 

manifestação de interesse restrito a startups; o diálogo competitivo motivado pela inovação e 

os prêmios para inovação na modalidade de licitação do tipo concurso. Assim, com tais 

previsões, somadas aos instrumentos que atuam pelo lado da oferta (como bolsas de pesquisa, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm
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crédito, subvenção etc.), o Brasil passará a contar com políticas de inovação mais adequadas 

(RAUEN, 2020a). 

Além disso, em recente discussão acerca da nova Lei de Licitações, foram 

identificados dois movimentos complementares na nova legislação:  

 

Internacionalização de regras: a internacionalização de regras e ideias oriundas das 

diretivas europeias3 e normas dos EUA, no sentido de fazer com que o procedimento 

licitatório se dissocie da Lei 8.666/93, muito embora as novas regras sejam 

semelhantes, traz um olhar diferenciado, de adaptação às regras internacionais. 

Quando se parte do estudo do direito comparado, não há ente que sobreviva sem o 

procedimento licitatório, não só enquanto disputa, mas como um ciclo de 

contratação, pois parte de um reconhecimento da centralidade da licitação, como 

eixo fundamental de qualquer estado, independentemente da existência de regras 

menos ou mais flexíveis, haja vista que todo estado depende das contratações. Essa 

centralização é possível verificar, por exemplo, com a previsão da modalidade 
pregão dentro de regra nacional, o que demonstra a necessidade de alcance dos 

demais entes, estados e municípios, que antes regulamentavam tal instrumento por 

meio de decretos. Incorporação de valores de padronização: por envolver um 

volume de recursos expressivos, os riscos de corrupção também são maiores, o que 

faz com que o procedimento seja tratado com maior cautela a fim de salvaguardar o 

interesse público. Além disso, considerando o fato de a contratação pública ter por 

objetivo atender a outros propósitos, como mola propulsora para todas as funções 

estatais, inclusive funções jurídicas e legais, deve ser utilizada de forma a se extrair 

a maior serventia possível. Assim, outro movimento é a incorporação de valores de 

padronização, atenção para os procedimentos internos da licitação, governança, 

integridade, com a ideia de que é preciso uniformizar e expandir boas práticas já 
experimentadas a nível federal, considerando, inclusive, os compromissos 

internacionais das quais o Brasil celebra na área (FORTINI, 2021). 

 

Assim sendo, destaca-se o caput do art. 169 da Lei 14.133/2021, que trata do controle 

das contratações: 

 

Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e 
permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção 

de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle 

social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa: 

I - primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes 

de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou 

entidade; 

II - segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e 

de controle interno do próprio órgão ou entidade; 

III - terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da 

Administração e pelo tribunal de contas (BRASIL, 2021a). 

 

 

Dessa forma, percebe-se que a nova lei de licitações se volta para o melhor 

aproveitamento das compras públicas, no tocante ao alcance dos demais objetivos, tais como 

política de incentivo à inovação. Ainda, traz a visão acerca da necessidade de dar atenção aos 

procedimentos internos que proporcionem maior segurança jurídica. Essa visão fica mais 

 
3 Conselho da União Europeia e Parlamento Europeu (2014). 
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evidente quando se trata da contratação que envolve inovação, em razão de suas 

especificidades. Logo, o controle interno, aquele realizado no âmbito da Administração 

Pública, torna-se fundamental. 

       

2.2 Controle governamental nas contratações públicas  

 

A expressão “sistema de controle interno” foi introduzida com a publicação do 

primeiro livro de auditoria interna e com a fundação do Institute of Internal Auditors (IIA), 

em 1941, marco inicial da prática profissional contemporânea de auditoria interna introduzida 

na legislação brasileira a partir da Lei nº 4.320/64 (CONACI, 2014). 

O controle externo trata-se de um controle político das atividades do Estado, exercido 

pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, e abrange a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (BRASIL, 1988).  

O controle interno, por sua vez, conforme o Manual do Sistema de Controle Interno 

(IN SFC 01/2001, Cap. VII, Seção VIII), é o conjunto de atividades, planos, métodos e 

procedimentos interligados utilizado com o objetivo de assegurar que os objetivos dos órgãos 

e entidades da Administração Pública sejam alcançados, de forma confiável e concreta, 

evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados 

pelo poder público (BRASIL, 2001). O Tribunal de Contas da União (2010) conforme 

Instrução Normativa nº 63/2010 (art. 1º, Inciso X), define controle interno como o conjunto 

de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados utilizado para 

assegurar a conformidade dos atos de gestão e concorrer para que os objetivos e metas 

estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam alcançados (TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO, 2020c). Tal controle é realizado pela própria Administração Pública por meio da 

adoção de instrumentos de controle pelo próprio órgão e por meio das controladorias, órgãos 

destinados para essa finalidade. 

Por sua vez, a literatura sobre compras públicas relacionadas à inovação é escassa 

quando comparada com instrumentos tradicionais previstos tanto na Lei de Licitações quanto 

na Lei de Inovação, como crédito, doações e investimentos (RAUEN; BARBOSA, 2019) e, 

considerando que a inovação é um elemento fundamental na dicotomia eficiência versus 

controle, em que sua contratação possui natureza excepcional na legislação e caráter 
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diferenciado, merece destaque constante nos estudos sobre Administração Pública (BRASIL, 

1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

37 
 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia utilizada neste estudo tem caráter exploratório. De acordo com Gil 

(2002), as pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que 

estas pesquisas têm, como objetivo principal, o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, 

essas pesquisas envolvem levantamento bibliográfico e análise de exemplos que "estimulem a 

compreensão" (SELLTIZ et al., 1967 apud GIL, 2002).   

Para o levantamento da literatura científica, foi realizada uma pesquisa bibliográfica. 

Para tanto, foi definido o campo de estudo afeto ao tema e selecionada a base Web of Science, 

coleção principal, disponibilizada aos alunos do PROFNIT/UFMT. Tal pesquisa originou o 

artigo intitulado “Contratação pública de inovação: análise da produção científica nacional e 

internacional” (Apêndice A), submetido à “Revista Eletrônica de Administração da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - READ”, periódico com Qualis CAPES 

(classificação B1), em atenção à exigência do PROFNIT. 

Por seu turno, o levantamento da legislação, doutrina e documentos institucionais foi 

realizado por meio de sítios oficiais e publicações editoriais. 

Para o levantamento das informações concernentes às aquisições realizadas pelo Poder 

Executivo do Estado de Mato Grosso, foi utilizada a pesquisa documental com uma 

abordagem quantitativa, a qual se deu por meio do levantamento de extratos no Diário Oficial 

do Estado, no período de 2015 a 2021.  

Importante observar que a Administração Pública do Poder Executivo Estadual está 

estruturada e organizada pela Lei Complementar nº 612/2019 (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO MATO GROSSO, 2019) e suas alterações, sendo composta pela 

administração direta (governadoria, secretarias de Estado e demais órgãos) e pela 

administração indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia 

mista vinculadas a órgãos da administração direta) (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Estrutura da Administração Pública do Poder Executivo Estadual 
1. Administração Pública Direta 

1.1. Governadoria 

1.1.1. Gabinete do Governador; 

1.1.2. Gabinete do Vice-Governador; 

1.1.3. Gabinete Militar; 

1.1.4. Gabinete de Gestão Estratégica de Governo; 

1.1.5. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CONDES); 

1.1.6. Conselho de Governo. 

1.2. Secretarias de Estado 

1.2.1. Casa Civil; 
1.2.2. Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF); 

1.2.3. Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC); 

1.2.4. Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI); 

1.2.5. Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL); 

1.2.6. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC); 

1.2.7. Secretaria de Estado de Educação (SEDUC); 

1.2.8. Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ); 

1.2.9. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA); 

1.2.10. Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA); 

1.2.11. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG); 

1.2.12. Secretaria de Estado de Saúde (SES); 

1.2.13. Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP). 

1.3. Órgão de Representação Judicial e Consultoria Jurídica do Estado 

1.3.1. Procuradoria Geral do Estado. 

1.4. Órgão de Auditoria e Controle Interno do Poder Executivo 

1.4.1. Controladoria Geral do Estado. 

2. Administração Pública Indireta 

2.1. Autarquias 

2.1.1. Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado (MATO GROSSO SAÚDE); 
2.1.2. Mato Grosso Previdência (MTPREV); 

2.1.3. Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT);  

2.1.4. Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA/MT); 

2.1.5. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT/MT); 

2.1.6. Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT); 

2.1.7. Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/MT); 

2.1.8. Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER). 

2.2. Fundações Públicas 

2.2.1. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT); 

2.2.2. Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT); 

2.2.3. Fundação Nova Chance (FUNAC). 

2.3. Sociedades de Economia Mista 

2.3.1. MT Participações e Projetos S.A (MT-PAR); 

2.3.2. Companhia Matogrossense de Mineração (METAMAT); 

2.3.3. Companhia Matogrossense de Gás (MT Gás); 

2.3.4. Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A (Desenvolve MT); 
2.3.5. Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT) - em liquidação; 

2.3.6. Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso (CEASA/MT);  

2.3.7. Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI); 

2.3.8. Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER). 

Fonte: Anexo I da Lei Complementar nº 612/2019 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO, 

2019), adaptado pela autora (2021). 

 

O Estado de Mato Grosso possui, portanto, 13 secretarias de Estado e 19 órgãos na 

administração indireta. Por sua vez, a Lei Federal nº 12.527/2011 (BRASIL, 2011b), a 

chamada Lei de Acesso à Informação, prevê que os órgãos e entidades do poder público 
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assegurem o acesso à informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização 

de recursos públicos, licitação e contratos administrativos (inciso IV, art. 74). Por essa razão, a 

princípio, foi realizada uma busca preliminar no site do Governo do Estado de Mato Grosso, 

denominado “Portal da Transparência” (www.transparencia.mt.gov.br), e, posteriormente, nos 

sites institucionais de cada órgão para o levantamento das informações sobre os contratos 

celebrados no âmbito do Estado de Mato Grosso.  

Entretanto, foi constatado que, tanto no Portal da Transparência quanto nos sítios dos 

órgãos e entidades pesquisados, não há informações completas acerca das contratações 

realizadas, salvo exceções. No tocante ao sítio relativo ao Portal da Transparência, é 

imperioso mencionar que, apesar de ofertar a possibilidade de busca dos contratos por órgão e 

por modalidade, há ainda a necessidade de correção das modalidades elencadas. Dessa forma, 

a fim de utilizar a mesma ferramenta para o levantamento dos dados de todos os órgãos e 

entidades, foi utilizado o sítio do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso 

(www.iomat.gov.br).  

Assim, a busca deu-se por meio dos extratos de contratos publicados. Para tanto, foi 

selecionado o campo intitulado “Legislação Diário Oficial (disponível a partir de 

26/06/2016)” onde é possível individualizar a busca por órgão e por tema/assunto. 

Posteriormente, selecionaram-se as opções “Poder Executivo”, que dá acesso aos órgãos e 

entidades do Estado e, em seguida, “Secretarias” para localizar as informações pertinentes aos 

órgãos da administração direta. Do mesmo modo, foi selecionado o item “Administração 

Indireta” para a busca das informações dos órgãos que a compõem. Nas duas ocasiões, foi 

realizado o levantamento de extratos de contrato nas pastas denominadas “contratos” e 

“extratos” a partir da escolha do ano de referência, conforme demonstrado na figura 2 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: [...] VI - 

informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos 

administrativos (BRASIL, 2011b). 

 

http://www.transparencia.mt.gov.br/
http://www.iomat.gov.br/
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  Figura 2 – Layout do D.O.E: campo denominado “Legislação Diário Oficial” 

 

Fonte: Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso (2021). Adaptado pelos 
autores (2021). 

 

Foi ainda realizada a busca dos atos de dispensa e inexigibilidade, nos quais, 

dependendo do órgão ou entidade, a publicação se dá na pasta denominada “Atos”.  

No entanto, durante a pesquisa, foram encontradas diversas limitações, como a ausência 

da fundamentação legal, o que inviabiliza a busca pela modalidade de licitação e a 

identificação das hipóteses de dispensa e inexigibilidade, a ausência de padronização da 

nomeação do arquivo e a alteração da estrutura de vários órgãos (fusão/segmentação). Assim, 

diante das limitações encontradas, a pesquisa foi feita por amostragem, a partir da seleção de 

um órgão que contemplasse todas as informações necessárias e oportunizasse trabalhar os 

resultados obtidos, ocasião em que foi selecionada a Secretaria de Estado de Saúde 

(SES/MT). 

Observa-se ainda que, apesar de selecionadas as pastas relativas aos contratos e extratos, 

há outras pastas onde tais informações podem ter sido publicadas de forma equivocada. Dessa 

forma, o levantamento realizado pode apresentar pequenas variações. Feitos os 

esclarecimentos acima, passa-se à apresentação dos resultados. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Aquisições e contratações do Poder Executivo de Mato Grosso, no período de 2015 a 

2020, por amostragem 

 

Este capítulo tem por objetivo demonstrar a relevância das contratações públicas 

realizadas pelo Poder Executivo Estadual de Mato Grosso. Para tanto, buscou-se, 

inicialmente, efetuar o levantamento das contratações realizadas pelos órgãos da 

administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual no período de 2015-2020. 

Os contratos públicos representam uma parte substancial dos fluxos de comércio 

mundial, totalizando de 10 a 25% do PIB mundial. Estima-se que, na União Europeia, a 

aquisição pública de bens e serviços represente 16% do PIB (UYARRA; FLANAGAN, 

2010). Já as compras federais da União (administração direta e indireta) somaram, apenas em 

2017, R$ 324 bilhões ou 4,9% do PIB (RIBEIRO; INÁCIO JÚNIOR, 2019). Assim, com o 

intuito de verificar o volume contratado pela SES/MT no período de 2015 a 2020, foi 

realizada a soma das contratações realizadas anualmente, conforme apresentado no gráfico 1 a 

seguir. 

 

     Gráfico 1 – Valores anuais das contratações da SES/MT (2015/2020). 

 

      Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Nota-se que, em 2020, como esperado, houve um aumento considerável das 

contratações realizadas pela SES/MT em decorrência da pandemia ocasionada pela SARS-

CoV-2. Entretanto, se considerados apenas os anos anteriores (2015/2019), a média anual é 

superior a R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), o que já demonstra uma 

representatividade expressiva, em termos financeiros, para a secretaria estudada.  

Do total dessas contratações, foi verificada a justificativa legal que embasou cada uma. 

Assim, o gráfico 2 demonstra o percentual de contratações realizadas por modalidade. 

 

    Gráfico 2 – Percentual de contratações da SES/MT por modalidade5 (2015-2020). 

 

    Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

As aquisições foram realizadas, em maior parte, por meio da realização de pregão e 

adesão a Atas de Registro de Preços oriundas de pregão, o que denota a aquisição de bens 

comuns. Porém, o número de dispensa e inexigibilidade de licitação é alto. Por sua vez, não 

foram encontradas as modalidades de contratação: convite, leilão e concurso. 

Já o gráfico 3 demonstra o percentual de contratação da SES no período (2015-2020) 

por dispensa de licitação conforme o inciso empregado para justificar a aquisição. 

 
5 Além das modalidades previstas no artigo 22 da Lei nº 8.666/1993, constam a dispensa e inexigibilidade de 

licitação, previstas no art. 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993), respectivamente; a modalidade de 

licitação Pregão, prevista na Lei nº 10.520/2002 (BRASIL, 2002), e a adesão à Ata de Registro de Preços 

prevista no Sistema de Registro de Preços e regulamentada no Estado de Mato Grosso pelo Decreto nº. 840/2017 

(BRASIL, 2017). 
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Gráfico 3 – Percentual de contratação da SES/MT, no período 2015-20206, por dispensa 

de licitação conforme o inciso utilizado (art. 24, Lei nº 8.666/1993) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Ao analisar o gráfico 3, que apresenta os incisos que aparecem na busca das 

contratações realizadas no período de 2015 a 2020 pela SES/MT, é possível constatar que o 

inciso que fundamentou a maioria das contratações por dispensa de licitação foi o IV, que 

trata da hipótese da possibilidade de contratação direta nos casos de emergência ou de 

calamidade pública7. Frisa-se que, em virtude da pandemia, a Administração Pública foi 

autorizada, por meio do Decreto Federal nº 14.124/20218 (BRASIL, 2021b), a realizar 

contratação com dispensa de licitação para a aquisição de vacinas e de insumos e a 

contratação de bens e serviços de logística, de tecnologia da informação e comunicação, de 

comunicação social e publicitária e de treinamentos destinados à vacinação contra a COVID-

19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, o que 

pode ter contribuído para que tal inciso tenha sido utilizado em maior escala. 

 
6 As publicações do ano de 2018 não discriminam os incisos que fundamentam as contratações realizadas por 

dispensa de licitação.  
7 Art. 24, inciso IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da 
situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos (BRASIL, 1993). 
8 Decreto Federal nº. 14.124/2021. Dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas e de 

insumos e à contratação de bens e serviços de logística, de tecnologia da informação e comunicação, de 

comunicação social e publicitária e de treinamentos destinados à vacinação contra a COVID-19 e sobre o Plano 

Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (BRASIL, 2021b). 
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Importante observar que a hipótese de dispensa prevista no inciso II9, que trata das 

chamadas compras de pequeno valor, aparece em menor escala, juntamente com os incisos 

XIII10, que possibilita a contratação de instituição de pesquisa, ensino ou desenvolvimento 

institucional, e o inciso X11, hipótese de dispensa para compra ou locação de imóvel destinado 

às finalidades da administração.  

Por sua vez, por ausência de informações, não foi possível auferir o percentual de 

aquisições e contratações por inexigibilidade de licitação conforme o inciso que fundamentou 

a compra. As hipóteses de inexigibilidade estão contempladas nos incisos I12, II13 e III14 do 

art. 25, que tratam das hipóteses de aquisição de fornecedor exclusivo, serviço técnico de 

natureza singular e profissional de qualquer setor artístico. 

Por fim, observa-se que o inciso XXXI, do art. 24, da Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 

1993), oriundo do art. 20 da Lei nº 10.973/2004 (BRASIL, 2004a), com regulamentação dada 

pelo Decreto nº 9.283/2018 (BRASIL, 2018), não aparece dentre as hipóteses utilizadas pela 

SES/MT. Conforme já consignado, a referida previsão disciplina a chamada ETEC, um tipo 

especial de compra pública (direta) no qual o Estado adquire o esforço de P&D destinado a 

encontrar solução não disponível no mercado para aplicação específica, hipótese em que há 

risco tecnológico, ou seja, a possibilidade de insucesso em função do desconhecimento das 

possibilidades tecnológicas (ou do comportamento da tecnologia) ante as necessidades de 

emprego e/ou o funcionamento da solução, o que a diferencia das demais aquisições, que não 

possuem nenhum risco tecnológico por não exigirem P&D prévio e estão disponíveis no 

mercado. Por essa razão, o legislador oferta, ao gestor público, uma gama de possibilidades de 

 
9 Art. 24, inciso II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea 

"a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez (Lei 
nº 8.666/1993, art. 24) (BRASIL, 1993). 
10 Art. 24, inciso XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da 

pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do 

preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos 

(BRASIL, 1993).            
11 Art. 24, inciso X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 

administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 

compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia (BRASIL, 1993).                     
12 Art.25, I - para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 

empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de 

exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, 

pelas entidades equivalentes (BRASIL, 1993).           
13 Art. 25, II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 

profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 

divulgação (BRASIL, 1993).           
14 Art. 25, III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública (BRASIL, 1993).           
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atuação com vistas a dar um tratamento mais eficiente do ponto de vista econômico: contratar 

mais de uma empresa para realizar o mesmo objeto; selecionar conforme maior chance de 

sucesso e não pelo menor preço; negociar a propriedade intelectual; remunerar por meio de 

reembolso de custos; inserir a opção de compra dos resultados em grande quantidade e não 

conseguir desenvolver a solução segundo os critérios inicialmente planejados (RAUEN, 2020 

a).  

Um importante exemplo é o caso concreto da vacina para a imunização contra o novo 

Coronavírus, abordado por Rauen (2020b). Segundo o referido autor, é sabido que as vacinas, 

mesmo em fases finais de testes, são rodeadas de incerteza, sobretudo quanto à sua eficácia 

em ambiente real. Para essas situações que foi criada a ETEC, por seu elevado risco 

tecnológico em qualquer fase de P&D, alto custo e alta relevância social. Rauen (2020b) 

teceu, ainda, valorosa contribuição ao constatar que ainda não foi realizada nenhuma ETEC 

contra os vírus da dengue, zika e chicungunha, entretanto. Segundo o estudo, essa lógica é 

observada tanto no Brasil como em todos os países líderes tecnológicos, todavia, em virtude 

do caráter inovador da ETEC e, de certa forma, disruptivo, causa estranhamento aos gestores 

públicos e órgãos de controle. Destacou ainda que apenas 75 ETECs foram executadas por 

órgãos públicos, entre eles: o Supremo Tribunal Federal (STF); o Exército brasileiro e a 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), tendo o TCU elaborado cartilha ofertando guia para a 

execução do referido instrumento.  

No que diz respeito à importância da política de compras governamentais, é 

importante lembrar a magnitude do mercado público. Nesse sentido, existe um potencial 

econômico muito grande relacionado às compras de bens e serviços realizadas pelo setor 

público de um país, mas, ao mesmo tempo, há grandes desafios para evitar problemas 

decorrentes dessas aquisições – por exemplo, desperdício, corrupção, entre outros (RIBEIRO; 

INÁCIO JÚNIOR, 2019). 

Em relação aos objetivos associados à aquisição, é possível verificar um enorme 

esforço por parte dos legisladores no intuito de fortalecer a integridade, a transparência e a 

eficiência das aquisições feitas pelo Estado (RIBEIRO; INÁCIO JÚNIOR, 2019; 

FERNANDES, 2019). Por sua vez, os agentes públicos estão sendo provocados a desenvolver 

estruturas e processos mais flexíveis, sem perder de vista a importância da responsabilização e 

da accountability; limitar a possibilidade de fraudes e má gestão; aumentar a eficiência 

econômica; satisfazer as exigências políticas referentes à participação de empresas 

pertencentes a grupos selecionados (minorias, micro e pequenas empresas etc.); aumentar a 



 

 
 

 
 

46 
 

concorrência e a transparência e aplicar as melhores práticas, considerando as regras 

estabelecidas nos dispositivos legais que regem essa política (RIBEIRO; INÁCIO JÚNIOR, 

2019). 

No tocante à ausência de informações por parte dos órgãos, fato que delimitou a 

pesquisa, é imperioso destacar que é condição indispensável para a eficácia legal do contrato a 

publicação resumida de seu termo e de aditamentos na imprensa oficial (extratos), qualquer 

que seja o valor envolvido, conforme se depreende do §1º do art. 61 da Lei nº 8.666/199315 

(BRASIL, 1993). 

 Conforme dispõe a Orientação Técnica nº 10/2013 com fulcro no art. 33, parágrafo 2º, 

do Decreto Federal nº 93.872/1986 (BRASIL, 1986), o extrato deve conter, no mínimo, os 

seguintes elementos: espécie, resumo do objeto do contrato, modalidade de licitação ou, se for 

o caso, fundamento legal da dispensa ou inexigibilidade; crédito pelo qual correrá a despesa; 

número e data do empenho da despesa; valor do contrato ou valor a ser pago no exercício 

corrente e em cada um dos subsequentes, se for o caso; prazo de vigência e data de assinatura 

do contrato (CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, 2013).   

Por sua vez, nos casos de contratação direta (art. 26 da Lei nº 8.666/199316), a lei 

determina que haja publicação do ato de ratificação de dispensa ou de inexigibilidade, para 

que tenha eficácia, antes da contratação (BRASIL, 1993).  

Do mesmo modo, a nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) 

(BRASIL, 2021a), disciplina a necessidade de divulgação no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) como condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus 

aditamentos e nos prazos estipulados no art. 94, além de que, conforme determina o art. 91, os 

 
15 Art. 61.  Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que 

autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos 

contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais. Parágrafo único. A publicação resumida do 

instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua 

eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 

ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o 

disposto no art. 26 desta Lei (BRASIL, 1993).   
16 Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de 

inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 

único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação 
e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será 

instruído, no que couber, com os seguintes elementos: I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou 

de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso II - razão da escolha 

do fornecedor ou executante; III - justificativa do preço. IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa 

aos quais os bens serão alocados (BRASIL, 1993).          

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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mesmos deverão ser divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial 

(BRASIL, 2021a). 

O dever de dar transparência decorre ainda da Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o 

acesso à informação. Assim, por lei, o cidadão deve ter acesso às informações concernentes às 

compras governamentais de forma facilitada (BRASIL, 2011b). 

Nesse sentido, destaca-se o Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 0002/2019, 

que trata do diagnóstico dos controles internos do Subsistema Contratações, nos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Estadual de Mato Grosso, a partir de informações dos 

Relatórios de Avaliação de Controle Interno, realizados ao longo do ano de 2018, buscando 

identificar as fragilidades existentes e em que nível estas afetam a aderência às normas e aos 

procedimentos, além de colher elementos para o mapeamento de riscos, visando, dentre outras 

ações, a realizar ações preventivas de orientações e capacitações, que identificou a ocorrência 

de 137 achados de problemas distintos. Dentre os achados com maior volume de ocorrência 

nos órgãos e entidades avaliados em 2018, está a publicação intempestiva ou deficiente dos 

extratos dos contratos ou seus aditamentos no D.O.E, conforme se verifica na tabela 1 

(CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, 2019). 

 

Tabela 1 – Planilha de achados constante no Relatório de Avaliação de Controle Interno 

0002/2019/CGE/MT 
Achados Ponto de 

controle 

Quantidade 

achados 

Órgãos 

avaliados 

Recorrência 

da falha 

Ausência de registro dos Contratos 

Administrativos, suas alterações e 

ocorrências no Sistema SIAG-C17 

Gestão e 

Fiscalização de 

Contratos 

18 24 63 

Ausência de cópia do edital e anexos 

assinados e da Ata de registro de Preços 

publicados na Imprensa Oficial 

Ata de Registro 

de Preços 

15 20 75 

Ausência de cláusulas essenciais nos 

contratos 

Gestão e 

Fiscalização de 

Contratos 

15 24 63 

Publicação intempestiva ou deficiente dos 

extratos dos contratos ou seus aditamentos 

no D.O.E 

Gestão e 

Fiscalização de 

Contratos 

15 24 63 

Ausência ou insuficiência de demonstração 

da vantajosidade de aditamentos contratuais 

Gestão e 

Fiscalização de 
Contratos 

15 24 63 

Publicação intempestiva ou deficiente das 

portarias de designação dos fiscais de 

contrato 

Gestão e 

Fiscalização de 

Contratos 

14 24 58 

Adesão à ARP que não possui cláusula 

limitadora de utilização do quíntuplo da 

quantidade registrada 

Ata de Registro 

de Preços 

13 20 65 

Vantajosidade da adesão juntada fora da Ata de Registro 12 20 60 

 
17  
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ordem cronológica de Preços 

Ausência ou insuficiência de 

acompanhamento e avaliação formais da 

execução contratual 

Gestão e 

Fiscalização de 

Contratos 

11 24 46 

Ausência das certidões de regularidade 

jurídica, previdenciária, fiscal, FGTS, 

trabalhista, declaração da Lei nº 9854/99 e 

verificação de eventual proibição de 

contratação com a Administração 

Dispensa e 

Inexigibilidade 

10 20 50 

Vedação da participação de consórcios sem 

a devida motivação 

Fase Interna de 

Licitação 

09 14 64 

Ausência ou deficiência na formalização do 

recebimento dos objetos contratados 

Gestão e 

Fiscalização de 

Contratos 

09 24 38 

Falhas no recebimento, atualização ou 

controle da garantia contratual 

Gestão e 

Fiscalização de 

Contratos 

09 24 38 

Não existe planejamento anual de 

aquisições  

Planejamento de 

Aquisições 

09 09 100 

Fonte: Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (2019). 

 

Do mesmo modo, a tabela 2, o Relatório da Controladoria Geral do Estado de Mato 

Grosso (2019), relaciona as causas com maior volume de ocorrências no Subsistema de 

Contratações. 

 

Tabela 2 – Volume de ocorrências das causas identificadas por achado. 
Volume de ocorrências das causas identificadas por achado 

Manuais, instruções ou normas (procedimentos e/ou documentos padronizados) desatualizados ou 

inexistentes 

48 

Capacitação formal insuficiente/deficitária 45 

Processos mal concebidos/inconsistentes (exemplo: fluxo, desenho etc.) 33 

Insuficiência na supervisão/monitoramento da gestão dos processos 25 

Servidores em número insuficiente 21 
Servidores não efetivos (comissionados, contratados, estagiários) em quantidade desproporcional ao de 

efetivos 

15 

Fonte: Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (2019). 

 

O referido relatório, ao relacionar a ocorrência dos achados por tipo de causa, a fim de 

identificar quais questões apresentaram maior volume de achados de causa por fontes, 

relacionou a inexistência ou falta de atualização de manuais, instruções ou normas 

(procedimento ou documentos padronizados) dentre as causas, conforme demonstrado na 

tabela abaixo (CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, 2019). 
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Tabela 3 – Achados por tipo de questão de causa. 
Questões de causa Causa dos achados Quantidade 

de achados 

Total 

Sistemas informatizados - Atendem às 

necessidades e encontram-se adequados? 

Ausência de integração entre os 

sistemas. 

8 10 

Vulnerabilidade (segurança) dos 

sistemas informatizados/bancos de 

dados. 

2  

Estrutura organizacional - Atende às 

necessidades e encontra-se adequada? 

Delegações exorbitantes (exceder 

limites normativos). 

1 14 

Ausência de clareza quanto às 

funções e responsabilidades. 

10  

Deficiências dos fluxos de 

informação e comunicação. 

1 1 

Centralização excessiva de 

responsabilidades. 

2 2 

Externalidades - Existem eventos externos que 

impactaram a execução das atividades? 

Contingenciamento do orçamento. 3 4 

Estrutura física - Os recursos tecnológicos, 

equipamentos e mobiliários são adequados 

para o bom funcionamento do setor? 

Instalações e/ou layout inadequados. 1  

Infraestrutura tecnológica – Atende às 
necessidades e encontra-se adequada? 

Equipamentos (hardware) obsoletos. 21 102 
Ausência ou insuficiência de 

investimentos em Tecnologia da 

Informação. 

45  

Pessoas – O quadro de pessoal atende às 

necessidades e encontra-se com o processo de 

gestão adequado? A quantidade de pessoal 

atende às necessidades do setor? Houve, no 

ano corrente, capacitação dos servidores em 

treinamentos relacionados aos seus trabalhos?  

Capacitação formal 

insuficiente/deficitária. 

5  

Servidores com perfil (formação 

acadêmica) inadequado. 

13  

Rotatividade excessiva (turn over) de 

servidores ao setor. 

2  

Servidores desempenhando funções 

incompatíveis com as atribuições do 
cargo. 

1  

Servidores desmotivados. 15  

Servidores não efetivos 

(comissionados, contratados, 

estagiários) em quantidade 

desproporcional ao de efetivos. 

25 112 

Processos - Gestão de processos atende às 

necessidades e encontra-se adequada? 

Ineficiência na 

supervisão/monitoramento da gestão 

de processos. 

4  

Ausência de segregação de função. 50  

Manuais, instruções ou normas 

(procedimento ou documentos 
padronizados) desatualizados ou 

inexistentes. 

33  

Processos mal 

concebidos/inconsistentes (exemplo: 

fluxo, desenho etc.). 

  

Total   245 

Fonte: Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (2019). 

 

Do relatório, restou consignado ainda, ao agrupar as causas identificadas por fontes, 

uma predominância da fonte processos e pessoas com 87,35%, de acordo com a figura 3 

(CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, 2019). 
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         Figura 3 – Fontes de causas de problemas – contratos 

 

Fonte: Relatório de Avaliação de Controle Interno 0002/2019/CGE/MT (CONTROLADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, 2019). 

 

Por sua vez, os achados de problemas referidos anteriormente foram relacionados a 

seis achados distintos de causas com 33 ocorrências, conforme demonstrado na tabela 4 

(CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, 2019). 

 

Tabela 4 – Achados por causas por ponto de controle. 
Achados de causas por ponto de controle  

Adesão à Ata de Registro de Preços  Ocorrência % 

Capacitação formal insuficiente/deficitária  2 6,06 
Insuficiência na supervisão/monitoramento da gestão dos processos 2 6,06 

Manuais, instruções ou normas (procedimentos e/ou documentos padronizados, 

desatualizados ou inexistentes) 

15 45,45 

Processos mal concebidos e inconsistentes (exemplo: fluxo, desenho etc.) 11 33,33 

Rotatividade excessiva (turn over) de servidores no setor 2 6,06 

Servidores em número insuficiente 1 3,03 

Total 33 100 

Fonte: Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (2019). 

 

Ressalta-se, no tocante ao controle governamental, que os setores responsáveis pela 

aquisição nos órgãos e entidades encaminham, rotineiramente, a planilha das contratações à 

Controladoria Geral do Estado (CGE), conforme a Lei Complementar nº 550/2014, e, por lei, 

precisam inserir tais informações no Sistema de Gerenciamento de Contratos (SIAG-C), de 

acesso restrito aos usuários cadastrados no sistema, e na Auditoria Pública Informatizada de 

Contas (APLIC), sistema informatizado para que os jurisdicionados transmitam, via internet, 

4%
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a prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT), conforme Resolução 

Normativa nº 31/2014 (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

2014). 

Além dos referidos sistemas, as contratações relativas às obras devem ser lançadas no 

GEO-OBRAS (Resolução Normativa nº 6/2018/TCE/MT), um software desenvolvido pelo 

TCE/MT para gerenciar informações de obras executadas por órgãos das esferas estadual e 

municipal. É uma ferramenta de consulta dos investimentos realizados pelo governo nas mais 

diversas regiões do Estado. Por meio da combinação das opções de filtros disponíveis, é 

possível obter informações gerais ou específicas sobre as obras (TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, 2021).  

Além disso, quando se trata de contratação de obra com recursos do Governo Federal, 

as informações devem ser lançadas ainda no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução 

e Controle (SIMEC) (BRASIL, 2014). Dessa forma, a CGE/MT recomendou à Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão, responsável pelo sistema de aquisições governamentais do 

Poder Executivo do Estado de Mato Grosso (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Recomendações do Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 02/2018 

da CGE/MT 
Item Recomendações CGE/MT 

 

01 

Implementar metodologia sistemática por meio de manuais e checklists que indiquem como se executa o 
fluxo de ações das aquisições governamentais, por etapas, com vistas a uniformizar os processos em 

todos os órgãos do Poder Executivo Estadual; 

02 Estabelecer um cronograma anual para a realização de eventos voltados ao aprimoramento e capacitações 

relacionadas aos estudos e práticas nas áreas de Adesão à Ata de Registro de Preços, Fase Interna e 

Externa das Licitações; 

03 Dispensa e Inexigibilidade, assim como a Gestão e Fiscalização Contratual e o Planejamento das 

Aquisições; 

04 Promover a integração entre os sistemas SIAG, SIAG-C, FIPLAN e APLIC, evitando que erros eventuais 

e/ou a divergência de informações ocorram em lançamentos de manuais, minimizando o retrabalho. 

Fonte: Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (2019). 

 

Constata-se, então, que a adoção de ferramentas, como manuais, orientações e 

checklists de conformidade, contribui para ofertar maior segurança e redução de riscos. 

Assim, o próximo capítulo abordará os modelos jurídicos que vêm sendo utilizados para a 

contratação de inovação, bem como os desafios, recomendações e boas práticas adotadas, a 

fim de contribuir para a melhoria dos processos de contratação. 
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4.2 Modelos jurídicos, recomendações e boas práticas 

 

Este capítulo apresenta um levantamento dos instrumentos jurídicos utilizados para a 

contratação de inovação, dos problemas enfrentados, das recomendações dos órgãos de 

controle e boas práticas que possam fornecer maior segurança jurídica a essas contratações de 

forma a minimizar os problemas identificados.  

 Ressalta-se que o estudo não tem por objetivo esgotar o tema ou indicar modalidades 

para a contratação de inovação e sim promover uma discussão a respeito do assunto, haja 

vista que o enquadramento legal de cada demanda exige a análise jurídica competente do caso 

concreto.  

Por sua vez, a maioria dos estudos aborda as legislações que, em razão da nova Lei de 

Licitações (Lei nº 14.133/2021), serão revogadas, assim, durante a apresentação dos 

resultados, serão observadas as alterações realizadas pelo novo marco legal de licitações e 

contratos.  Observa-se ainda, conforme abordado no referencial teórico, que a nova Lei de 

Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) já está em vigor desde a data da sua publicação 

(art. 194), ou seja, em 01/04/2021, da qual se extraem alguns pontos importantes abaixo 

relacionados (BRASIL, 2021a):  

 

a) aplica-se às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei 

nº 8.666/93, à Lei nº 10.520/02 (Pregão) e aos artigos 1º a 47-A, da Lei nº 

12.462/11 (RDC) (art. 189); 

b) a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 10.520/02 (Pregão) e os artigos 1º a 47-A da Lei nº 

12.462/11 (RDC) serão revogados após decorridos dois anos da publicação da 

NLLC (art. 193, II); 

c) até o decurso desse prazo de dois anos, a administração poderá optar por licitar ou 

contratar diretamente de acordo com a nova lei ou de acordo com as leis citadas 

anteriormente. A opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou 

no aviso ou instrumento de contratação direta (art. 193); 

d) é vedada a aplicação combinada da nova lei com as leis citadas acima (art. 193) e, 

se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas anteriormente 

(Ex.: Lei nº 8.666/93, Lei do pregão, RDC etc.), o contrato respectivo deverá ser 

regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência; 
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e) a lei adotada no edital deve ser a lei a ser aplicada durante todo o procedimento 

licitatório e a execução do objeto contratado;  

f) não é possível adotar parte da nova lei e parte da Lei nº 8.666/93 (art. 193, 

parágrafo único); 

g) o contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor da nova 

lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação 

revogada (art. 190); 

h) as disposições da nova lei aplicam-se, subsidiariamente, à Lei nº 8.987/1995 

(serviços públicos), à Lei nº 11.079/04 (PPP) e à Lei nº 12.232/10 (publicidade e 

propaganda) (art. 186); 

i) revogou, expressamente, os artigos 89 a 108 da Lei nº 8.666/93 (dos crimes e das 

penas), na data da sua publicação (art. 193, I), e inseriu novos dispositivos penais 

no Código Penal (arts. 337-E a 337-P).  

  

Feitos os esclarecimentos, seguem os resultados encontrados concernentes aos 

modelos de contratação de inovação e respectivas recomendações/boas práticas. 

 

4.2.1 Modelos jurídicos 

 

De acordo com o estudo “Como estimular as compras públicas de inovação tecnológica”, 

realizado pela Brazil Lab (2020) e a Fundação Brava, em parceria com o Center 

for Public Impact (CPI), as tecnologias digitais têm transformado a sociedade e essa busca de 

soluções inovadoras tem alcançado a esfera pública com o objetivo de melhorar os serviços 

prestados à população. Entretanto, segundo a referida pesquisa, a contratação de inovações 

tecnológicas por gestores públicos representa um grande obstáculo, sendo assim, o 

mencionado estudo investigou possibilidades de contratação pública de tecnologias digitais 

para inovação com base na legislação vigente no Brasil e discutiu mecanismos e estratégias de 

contratação digital utilizados em outros países.   

Observa-se que, no tocante às nomenclaturas utilizadas pelo estudo, “compras públicas 

inovadoras” referem-se ao modo como elas são realizadas, conforme os mecanismos 

utilizados, a exemplo da contratação realizada em consórcio por um conjunto de municípios. 

Já “compras públicas de inovação” referem-se ao objeto, se promove ou não uma inovação. 

Nesse caso, a compra pode ou não envolver um produto ou serviço tecnológico, como a 
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contratação de uma consultoria com nova metodologia. “Compras públicas de tecnologia 

digital (ou tecnológicas)”, por sua vez, envolvem casos em que o objeto possui uma solução 

digital. E, por fim, “compras públicas de inovação tecnológica” envolvem dois conceitos: 

produto que tem como base uma solução tecnológica e o objetivo de inovar no setor 

público (BRAZIL LAB, 2020).   

Assim, considerando as compras públicas de inovação tecnológica, a 

pesquisa destacou, da legislação, os seguintes modelos de contratação: inexigibilidade4 de 

licitação (inc. I e II do art. 25, Lei nº 8.666/93); dispensa de licitação (incisos XXI, XXV, 

XXXII, XXXI do art. 24, Lei nº 8.666/1993) e a parceria público-privada (Lei Federal nº 

11.079/2004).  

No caso da inexigibilidade de licitação, é imperioso destacar a distinção entre a 

hipótese legal prevista na Lei nº 8.666/1993 e a nova Lei de Licitações e Contratos, conforme 

o quadro 3.  

 

Quadro 3 – Inexigibilidade de licitação 
Lei nº 8.666/1993 Lei nº 14.133/2021 
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, em especial:  
Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a 

competição, em especial nos casos de:  
I - para aquisição de materiais, equipamentos ou 

gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 

empresa ou representante comercial exclusivo, 

vedada a preferência de marca, devendo a 

comprovação de exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do 

comércio do local em que se realizaria a licitação ou 

a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 

Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes;  

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de 

gêneros ou contratação de serviços que só possam 

ser fornecidos por produtor, empresa ou 

representante comercial exclusivos;  

 

II - para a contratação de serviços técnicos 

enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, 

com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços 

de publicidade e divulgação;  

II - contratação de profissional do setor artístico, 

diretamente ou por meio de empresário exclusivo, 

desde que consagrado pela crítica especializada ou 
pela opinião pública;  

 
III - para contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou através de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela crítica 

especializada ou pela opinião pública.  

III - contratação dos seguintes serviços técnicos 

especializados de natureza predominantemente 

intelectual com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para 

serviços de publicidade e divulgação:  

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos 
ou projetos executivos;  
b) pareceres, perícias e avaliações em geral;  
c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 

financeiras ou tributárias;  
d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de 

obras ou serviços;  
e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 

administrativas;  
f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;  
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g) restauração de obras de arte e de bens de valor 

histórico;  
h) controles de qualidade e tecnológico, análises, 

testes e ensaios de campo e laboratoriais, 

instrumentação e monitoramento de parâmetros 

específicos de obras e do meio ambiente e demais 

serviços de engenharia que se enquadrem no 

disposto neste inciso;  

 IV - objetos que devam ou possam ser contratados 

por meio de credenciamento;  

 V - aquisição ou locação de imóvel cujas 

características de instalações e de localização tornem 

necessária sua escolha. 
Fonte: Elaborado pela autora (2021).  
  

 

Por sua vez, no caso da dispensa de licitação, o estudo apontou as hipóteses legais 

previstas nos incisos XXI, XXV, XXXI e XXXII, discriminados no quadro 5 (art. 24 da Lei 

nº 8.666/1993).  

 

Quadro 4 - Hipóteses de dispensa de licitação previstas na Lei nº 8.666/1993 e os incisos 

correspondentes previstos na Lei nº 14.133/2021 
Incisos do art. 24 da Lei nº 8.666/1993  Incisos do art. 75 da Lei nº 14.133/2021  

 XXI - para a aquisição ou contratação de produto 

para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de 
obras e serviços de engenharia, a 20% (vinte por 

cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso I 

do caput do art. 23;               

IV - para contratação que tenha por objeto: 

c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, 
limitada a contratação, no caso de obras e serviços 

de engenharia, ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais); 

XXV - na contratação realizada por Instituição 

Científica e Tecnológica - ICT ou por agência de 

fomento para a transferência de tecnologia e para o 

licenciamento de direito de uso ou de exploração de 

criação protegida;          

IV - para contratação que tenha por objeto: 

d) transferência de tecnologia ou licenciamento de 

direito de uso ou de exploração de criação protegida, 

nas contratações realizadas por instituição científica, 

tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por 

agência de fomento, desde que demonstrada 

vantagem para a Administração; 

XXXI5 - nas contratações visando ao cumprimento do 

disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973 , de 2 

de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004a), observados 

os princípios gerais de contratação dela 

constantes;              

V - para contratação com vistas ao cumprimento do 

disposto nos arts. 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 

10.973, de 2 de dezembro de 2004 (BRASIL, 

2004a), observados os princípios gerais de 

contratação constantes da referida Lei; 

XXXII6 - na contratação em que houver transferência 

de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema 

Único de Saúde - SUS, no âmbito da Lei no 8.080, de 
19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato 

da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da 

aquisição destes produtos durante as etapas de 

absorção tecnológica.                   

XII - para contratação em que houver transferência 

de tecnologia de produtos estratégicos para o 

Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados 
em ato da direção nacional do SUS, inclusive por 

ocasião da aquisição desses produtos durante as 

etapas de absorção tecnológica, e em valores 

compatíveis com aqueles definidos no instrumento 

firmado para a transferência de tecnologia. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

De acordo com a Brazil Lab (2020), o inciso XXI, do art. 24, da Lei nº 8.666/1993 

trata da possibilidade de aquisição ou contratação de produto para P&D por meio de dispensa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art3a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art4.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art5.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art20.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art20.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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de licitação. Tal previsão tem por finalidade ampliar a capacitação e a autonomia tecnológica 

de modo a assegurar o desenvolvimento industrial brasileiro. Para que haja maior segurança 

jurídica, o ente público, que pretende realizar a contratação com base nesse fundamento, deve 

possuir um ambiente de pesquisa bem instituído, ou seja, deve ter, como finalidade 

institucional, a pesquisa e o desenvolvimento ou receber recursos destinados para P&D, como 

ocorre com as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), os 

NITs e os pesquisadores públicos. 

Já o inciso XXV disciplina a hipótese de contratação realizada por Instituição 

Científica e Tecnológica (ICT) ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e 

para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida por meio de 

dispensa de licitação, inserida no ordenamento jurídico pela Lei de Inovação (Lei nº 

10.973/2004) (BRASIL, 2004a) como medida acessória para ampliar a capacitação e a 

autonomia tecnológica de modo a assegurar o desenvolvimento industrial brasileiro (JUSTEN 

FILHO, 2019).   

Por sua vez, o inciso XXXI prevê a ETEC, modalidade de dispensa de 

licitação introduzida pela Lei de Inovação que permite ao setor público adquirir alguns 

produtos ou serviços cujo desenvolvimento envolva “risco tecnológico”. De forma geral, a 

ETEC é uma compra pública voltada para encontrar solução para determinado problema por 

meio de desenvolvimento tecnológico. Essas contratações buscam o cumprimento do disposto 

nos arts. 3º, 4º, 5º e 20º da Lei nº 10.973/2004 (BRASIL, 2004a) (Lei de Inovação). Os arts. 

3º, 4º e 5º da Lei de inovação tratam do estímulo à construção de ambientes especializados e 

cooperativos de inovação (RAUEN; BARBOSA, 2019).   

O inciso XXXII cuida da hipótese da contratação em que houver transferência de 

tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito da Lei 

no 8.080/19907, conforme elencados em ato8 da direção nacional do SUS, inclusive por 

ocasião da aquisição destes produtos durante as etapas de absorção tecnológica (BRASIL, 

1993).   

 Tona-se imperioso mencionar que, com a publicação da nova lei de licitações, é 

necessário observar como tais hipóteses estão dispostas na nova legislação. Assim, a fim de 

demonstrar as hipóteses legais apontadas nos estudos e os incisos correspondentes na nova lei, 

foi elaborado o quadro 6.  

Outra possibilidade aventada pelo Brazil LAB é a Parceria Público-Privada (PPP), um 

tipo de contrato administrativo, previsto na Lei Federal nº 11.079/2004 (BRASIL, 2004b), 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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precedido de licitação na modalidade de concorrência. No entanto, o tipo de objeto contratado 

é específico, tratando-se de uma concessão de serviços essencialmente públicos, sendo 

relevante sua análise no contexto de compras públicas de inovação tecnológica (BRASIL 

LAB, 2020).   

Por fim, ao constatar que a ETEC, principal instrumento para a contratação de 

inovação, embora possua dispositivos que favoreçam sua formalização, tem sido pouco 

utilizada, especialmente por exigir risco tecnológico, a Brazil Lab (2020), levando em conta a 

ausência de um conhecimento pleno dos mecanismos mais recentes e dos casos concretos,  

avaliou os benchmarks nacionais e internacionais de compras públicas de inovação 

tecnológica a fim de identificar desafios e oportunidades no Brasil para que gestores e 

entidades públicas consigam contratar tecnologias digitais para inovar os serviços e produtos, 

conforme relacionados no quadro 5.  

 

Quadro 5 – Cases estudados.   
Cases estudados 
Pitch Sampa Inovando para e com a cidade de São Paulo: licitação concurso  
Gestão do Sistema Único de Assistência Social (GESUAS): licitação pregão  
4MTI – Soluções em tecnologia e dados públicos: inexigibilidade  
PGS Medical – Prefeitura de Penedo, Alagoas: ETEC  
Pitch Gov: chamamento público para convênio  
Nama: convênio por meio do Pitch Gov e contratação via pregão  
Colab: acordo de cooperação para testar e vender por inexigibilidade  
Fábrica de Negócios: pregão, inexigibilidade e encomenda tecnológica  
Lei estadual aprovada pelo Estado do Espírito Santo  
  
  
  
Cases Internacionais –  

Compras Públicas de Inovação  

Tecnológica  

Case 1: Uruguai – Centro Ceibal  
Case 2: Chile – Agenda Digital 2020  
Case 3: Equador – Definição de desafios  
Case 4: Canadá – Innovation Partnership: Procurement by Co-Design  
Case 5: Reino Unido – Social Impact Bonds (SIB)  
Case 6: UK – Result-based Financing (RBF)  
Case 7: EU – Procure2Innovate  
Case 8: EU – Procura+ Awards  
Case 9: Portugal – Plataforma Eletrônica  

Fonte: Brazil Lab (2020). 

 

O primeiro caso, Pitch9 Sampa, programa desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo 

para contratar inovação tecnológica, utiliza a licitação na modalidade concurso10 em que três 

propostas são selecionadas para participar de uma imersão com o objetivo de 

desenvolver uma prova de conceito11 da proposta enviada, as quais, ao final da imersão, 

recebem um valor estipulado previamente em edital como remuneração da etapa específica do 

concurso, e o vencedor, dentro de um prazo predeterminado, desenvolve e entrega a solução 

final, que lhe dá direito ao recebimento da premiação (BRAZIL LAB, 2020).  
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No tocante ao “concurso”, destaca-se ainda o estudo “Compras de tecnologia e 

inovação pelos órgãos públicos de educação: análise de entraves e propostas para aquisição”, 

da Associação Internetlab de Pesquisa em Direito e Tecnologia (VOJVODIC; ASTONE; 

VILELLA, 2015), segundo o qual tal modalidade é uma das maneiras de contratação que 

podem ser utilizadas para incentivo à inovação e ao conhecimento de novas soluções, ocasião 

em que a remuneração do vencedor fica condicionada à cessão de direitos relativos ao seu 

trabalho ao poder público, que vai utilizá-lo, conforme previsão no edital, tendo as seguintes 

vantagens: possibilidade de contratar o melhor projeto, pois é realizada a seleção do projeto já 

pronto e há aumento na competitividade entre as empresas projetistas e a possibilidade de o 

Estado se aproximar de novas ideias e soluções na área licitada. Embora não seja adequada 

para compras de grande escala, é tida como uma boa forma de obter conhecimento e fomentar 

inovações (VOJVODIC; ASTONE; VILELLA, 2015).   

A propósito, os challenges e prizes são muito empregados no mundo. De fato, já no 

século XVIII, eles ocorriam na França, a exemplo do desenvolvimento da comida 

enlatada, justamente em razão de um prêmio oferecido por Napoleão para solucionar um 

problema de alimentação de suas tropas, e o mais recente, o Google Lunar X Prize, que tinha 

por objetivo premiar, com o valor de US$ 20 milhões, a primeira equipe de empreendedores 

que conseguisse colocar um robô na lua, andar 500 metros e transmitir vídeo em alta 

definição para a Terra. Os challenges também são extensivamente empregados 

pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. No Brasil, destaca-se a iniciativa 

promovida pelo MobiLab da Prefeitura de São Paulo, que realizou a aquisição de soluções de 

Tecnologia da Informação (TI) na área de mobilidade urbana por meio de concurso. Foram 

cinco empresas premiadas que promoveram uma economia de 90% em relação a soluções de 

prateleira (RAUEN; BARBOSA, 2019).  

O segundo caso elencado pela Brazil Lab (2020) abordou o software Gestão do 

Sistema Único de Assistência Social (GESUAS), primeira versão online do prontuário do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) fornecida por uma GovTech12 (surgida após o 

programa de aceleração do Brazil Lab13), que possibilita atendimentos e acompanhamentos 

integrados entre todos os níveis. De acordo com o estudo, essa solução vem sendo 

adquirida, majoritariamente, por meio  de licitação na modalidade pregão, ocasião em que tem 

havido compartilhamento de informações sobre os requisitos de licitação de forma a diminuir 

a assimetria de informação existente entre os atores. Nos casos em que o valor é 

pequeno, como nas demandas de municípios de menor porte, tal solução tem sido adquirida 
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via dispensa de licitação prevista nos incisos I e II, do art. 24, da Lei nº 8.666/1993. Assim, tal 

dispensa está dentre as possibilidades de aquisição de soluções inovadoras em menor escala, 

como, por exemplo, produtos específicos de escala de implementação reduzida (BRAZIL 

LAB, 2020). Observa-se que as hipóteses de dispensa de pequeno valor encontram previsão 

ainda nos incisos I e II, do art. 29, da Lei nº 13.303/2016, a chamada Lei das Estatais 

(BRASIL, 2016b).  

Com histórico semelhante, o terceiro exemplo ofertado pelo estudo é a solução criada 

para resolver questões de accountability14, visando a promover maior controle e transparência 

sobre as contas públicas. A referida solução, chamada de “Diagnóstico Público”, foi 

desenvolvida por uma GovTech (surgida após o programa de aceleração do Brazil Lab) e, 

após amplo debate, foi contratada por meio de inexigibilidade de licitações pelo Ministério 

Público de Minas Gerais.  

O quarto caso citado traz a ETEC15, desenvolvida pela Prefeitura de Penedo, a qual, de 

acordo com o estudo, permitiu a contratação de uma solução de gestão do atendimento a 

pacientes com doenças crônicas e casos complexos e o alcance dos seguintes 

resultados: queda de 90,24% na média mensal de atendimentos em UPAs; de 55,7% de 

internações; redução de pressão arterial de 8% e redução da glicemia de 32,02%. Por ser um 

mecanismo que permite consulta aos potenciais fornecedores para sua definição 

técnica, pagamento de testes e atividades que precedem a sua contratação, bem como a 

remuneração proporcional aos trabalhos realizados (inclusive com o auxílio de comitê 

técnico), a encomenda torna-se um mecanismo de contratação de inovação 

diferenciado. Assim, a contratação em tela envolveu a participação de três atores: a PGS 

Medical, o Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) de Penedo e a Prefeitura de 

Penedo (BRAZIL LAB, 2020).  

Outro modelo estudado pela Brazil Lab (2020) foi o PitchGov.SP, programa para a 

seleção de soluções de desafios das mais diversas áreas, de educação à transparência do 

Governo de São Paulo, desenvolvidas por startups17, com o objetivo de formalizar parcerias 

entre governo e startups para gerar inovações para o setor público. O programa de seleção 

funciona em edições e, em sua segunda edição, contou com mais de 500 soluções diferentes 

para 42 desafios de oito áreas, utilizando diferentes metodologias, como sistemas de 

Inteligência Artificial (IA), robôs de atendimento e redes colaborativas. Sua formalização 

ocorre por meio de um convênio, sem repasse de recursos financeiros, com natureza de 

cooperação, entre as startups selecionadas e a Administração Pública. O estudo esclareceu 
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que essas parcerias permitem a aplicação de soluções que possuem risco tecnológico para a 

obtenção do produto, serviço ou processo inovador, facilitando seu processo de 

aquisição. Entretanto, convênios e modelos de cooperação como este não caracterizam 

mecanismos de contratação, ou seja, após o término da cooperação, que deve ser voltada 

apenas para o desenvolvimento e o teste da solução, precisam ser adotados mecanismos legais 

de contratação, os quais devem ser estudados caso a caso. Para demonstrar a importância da 

utilização do instrumento jurídico mais adequado, citou o exemplo da startup Nana, a qual 

desenvolve soluções para melhorar a experiência de atendimento por meio de IA e que, em 

2015, desenvolveu o “Polpinha”, um chatbot18 para a plataforma Poupatempo por meio de 

um convênio com o Governo do Estado de São Paulo. Entretanto, em 2017, o Estado de São 

Paulo decidiu abrir um pregão para contratar a referida solução tecnológica, o que gerou 

conflitos, os quais se encontram em discussão no Judiciário.   

Embora haja insegurança quanto à contratação via licitação após o término da vigência 

do acordo de cooperação ou convênio, conforme o caso, para o desenvolvimento e testagem 

dos produtos e serviços, é possível que soluções tecnológicas inovadoras sejam compradas 

diretamente por meio de inexigibilidade. Como exemplo bem-sucedido, a pesquisa citou 

o Colab, rede social focada na zeladoria urbana, desenvolvida por uma startup por meio 

de convênios com prefeituras (sem transferência de recursos, ou seja, com natureza 

de cooperação), para estabelecer parcerias visando a testar tecnologias e a provar o conceito 

de ideias inovadoras. Tal solução vem sendo adquirida por meio de inexigibilidade de 

licitação, haja vista que a competição é inviável por não haver serviços comparáveis no 

mercado (BRAZIL LAB, 2020). Assim, a modalidade e o instrumento jurídico adotados 

dependerão de cada caso concreto, como demonstrado no caso GovTech do Brazil 

Lab denominado “Fábrica de Negócios”, empresa especializada em mineração de dados 

e data analytic que já teve suas soluções adquiridas por meio de licitação na modalidade 

pregão, por inexigibilidade de licitação e, ainda, por ETEC.  

O nono case relacionado na tabela 6, embora não abarque um instrumento jurídico 

específico, cita a Lei Complementar nº 929/2019, publicada no Diário Oficial do Governo do 

Estado do Espírito Santo, que instituiu instrumentos e procedimentos para o fomento às 

parcerias entre o governo e as entidades privadas de inovação tecnológica regional. 

A referida lei, de acordo com a Brazil Lab (2020), disciplina a contratação de soluções 

inovadoras, com base principalmente na Lei de Licitação e na Lei de Inovação, e propõe uma 

chamada pública para convênio, definido como “contrato de fomento”, voltado ao 
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desenvolvimento de protótipos e validação de soluções, com previsão de repasse de recursos 

financeiros para o pagamento de custos envolvidos nos testes. Já a contratação da solução 

testada e desenvolvida em conjunto prevista na lei poderá ser viabilizada por meio do 

“contrato de fornecimento”, em escala ou não, por meio das hipóteses de dispensa e 

inexigibilidade de licitações previstas, respectivamente, nos artigos 24 e 25 da Lei de 

Licitações19 (ES, 2019). A referida lei é tida como uma iniciativa importante, já 

que descreve os procedimentos “passo a passo”, oferecendo, assim, maior segurança aos 

gestores (BRAZIL LAB, 2020). Importante observar que as hipóteses de dispensa e 

inexigibilidade de licitação estão regulamentadas na nova Lei de Licitações (Lei nº 

14.133/2021) (BRASIL, 2021a), respectivamente, nos artigos 75 e 74.  

Porém, é imperioso ressaltar, conforme se depreende do próprio estudo, que convênios 

e modelos de cooperação como os descritos acima não caracterizam mecanismos de 

contratação, ou seja, após o término do contrato de colaboração, o governo precisa usar os 

mecanismos descritos anteriormente neste estudo, caso queira contratar a solução que vinha 

sendo aplicada por meio do convênio, a fim de evitar problemas (BRAZIL LAB, 2020).  

Os convênios são conceituados, de forma geral, como ajustes firmados entre órgãos da 

própria organização pública ou entre estes e entidades particulares, com vistas ao alcance de 

objetivo comum (CARVALHO FILHO, 2005), sendo regulamentados pelo Decreto Federal 

nº 6.170/200720, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União 

mediante convênios e contratos de repasse. Percebe-se que a legislação disciplina o convênio 

para as situações em que haja transferência de recursos e consigna que tal regulamento não se 

aplica aos instrumentos oriundos da Lei nº 13.019/2014 (BRASIL, 2014).  

Nesse sentido, também é importante consignar que os contratos de fomento e 

colaboração instituídos pela legislação estadual retromencionada (Lei Complementar nº 

929/2019/ES) distinguem-se dos termos de parceria previstos na Lei Federal nº 13.019/2014 

(BRASIL, 2014), que disciplina diretrizes, normas e procedimentos para a celebração de 

parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, em regime de 

mútua cooperação, as quais podem ser formalizadas sob a forma de termo de colaboração, 

termo de fomento ou acordo de cooperação (BRASIL, 2014). 

Assim, evidencia-se que, além do convênio, existem outros instrumentos jurídicos que 

se amoldam ao conceito acima (sentido amplo), com especificidades e finalidades distintas, 

com previsão legal em outros institutos, como os instrumentos jurídicos previstos na Lei nº 

13.019/2014 supracitada (BRASIL, 2014).  
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No âmbito do Poder Executivo Estadual, tais instrumentos estão regulamentados pelas 

Instruções Normativas Conjuntas exaradas pelos órgãos, atualmente denominados Secretaria 

de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG/MT), Secretaria de Estado de Fazenda 

(SEFAZ/MT) e Controladoria Geral do Estado (CGE/MT), relacionadas no quadro 6.  

 

Quadro 6 - Regulamentação: convênios e instrumentos congêneres MT 
Nº INC                                                              Objeto  
01/2015 Estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para celebração, execução e prestação de contas 

referentes à transferência de recursos por meio de convênio, pelos Órgãos ou Entidades do Poder 

Executivo estadual e dá outras providências.  
01/2016 Estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para a celebração de parcerias entre a 

Administração pública estadual e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 

cooperação, e dá outras providências.  
03/2016 Estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para a celebração de convênios, contratos de 

repasse e instrumentos congêneres com previsão de ingresso de recursos financeiros que beneficiem 
órgãos e entidades da Administração Pública estadual e dá outras providências.  

01/2019 Estabelece diretrizes, normas e procedimentos para a celebração, execução e prestação de contas de 
Termo de Cooperação para a execução de ações em regime de mútua colaboração.  

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
  

Conforme se depreende da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE/MT 

nº 01/2016 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO, 2016), o termo de 

colaboração previsto na Lei nº 13.019/2014 (BRASIL, 2014) é a modalidade adotada em caso 

de transferências voluntárias de recursos para a consecução de planos de trabalho propostos 

pela Administração Pública estadual, em regime de mútua cooperação com organizações da 

sociedade civil, selecionadas por meio de chamamento público, ressalvadas as exceções 

previstas na norma. Já o termo de fomento é a modalidade adotada em caso de transferências 

voluntárias de recursos para a consecução de planos de trabalho propostos pelas organizações 

da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, selecionadas por meio de chamamento 

público, ressalvadas as exceções. Por sua vez, o acordo de cooperação é a modalidade adotada 

em caso de parcerias com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 

interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros e não 

depende de chamamento público para a sua seleção. 

Além disso, a Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) institui os acordos de parceria e os 

termos de cooperação (BRASIL, 2004a), os quais constam da Lei de Inovação do Estado de 

Mato Grosso (Lei Complementar nº 297/2008). De acordo com a legislação estadual, é 

facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para a 

realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento 

de tecnologia, produto, serviço ou processo. Já o termo de cooperação é previsto, na referida 

lei, como um dos instrumentos que podem ser utilizados pela ICT pública estadual, mediante 
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contrapartida financeira ou não financeira e por prazo determinado, para compartilhar seus 

laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com ICT ou 

empresas em ações voltadas à inovação tecnológica para a consecução das atividades de 

incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística; permitir a utilização de seus laboratórios, 

equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias 

dependências por ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas às atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira, diretamente, em sua 

atividade-fim, nem com ela conflite ou permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO 

GROSSO,  2008). 

Destaca-se ainda a pesquisa realizada pelo Laboratório de Inovação Financeira 

(LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO FINANCEIRA, 2020), na qual foram identificadas as 

formas mais aderentes de contratação pública de fintechs21 pelas instituições financeiras, 

sendo elas: o credenciamento, por meio da hipótese de inexigibilidade de licitação, que visa à 

contratação pela administração com o maior número possível de particulares interessados; os  

modelos tradicionais de licitação, pregão (Lei nº 10.520/2002) (BRASIL, 2002) e o RDC (Lei 

nº 12.462/2011) (BRASIL, 2011a), também discutidos acima; os modelos instituídos pela Lei 

de Inovação (Lei nº 10.973/2004) (BRASIL, 2004a) - a aquisição de participação societária; a 

encomenda tecnológica e a instituição de fundos mútuos de investimento e, ainda, a parceria 

estratégica vinculada à oportunidade do negócio (II, § 3º, art. 28, Lei nº 13.303/2016) 

(BRASIL, 2016b). É elencado ainda o convênio (art. 116 da Lei nº 8.666/1993) (BRASIL, 

1993) dentre as formas de contratação, embora o instituto, como já visto acima, não possua 

característica de contrato. 

O convênio e o pregão já foram abordados anteriormente. Quanto ao RDC (Lei nº 

12.462/2011) (BRASIL, 2011a), é importante consignar que surgiu como uma tentativa de 

aprimoramento da Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993), com um procedimento mais célere que 

o tradicional. A escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 

2016 exigiu urgência na realização de obras e compra de produtos, o que permitiu uma 

mobilização política para a mudança normativa. Nesse contexto, foi elaborado um modelo de 

licitação inspirado nas melhores práticas internacionais, em particular, nas utilizadas pela 

União Europeia, pelos Estados Unidos e nas nacionais já existentes, como pregão e 

concessões públicas. Aprovada a Lei nº 12.462/2011 (BRASIL, 2011a), e a partir da sua 

utilização, constatou-se que o modelo instituído era mais eficiente que o da Lei nº 8.666/1993 
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(BRASIL, 1993). Por essa razão, foram sendo aprovadas novas leis que ampliaram o objeto 

da RDC, admitindo sua utilização em outras áreas, como no Programa de Aceleração do 

Crescimento, no SUS, no Sistema de Ensino e Pesquisa e, posteriormente, no Sistema de 

CT&I (BARBOSA et al., 2020).     

Quanto aos modelos instituídos pela Lei de Inovação, foram citadas, além da ETEC, já 

analisada, a aquisição de participação societária e a instituição de fundos mútuos de 

investimento.   

Importante lembrar que a União, os demais entes federativos e suas entidades estão 

autorizados a participar, minoritariamente, do capital social de empresas com o propósito de 

desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e 

prioridades definidas nas políticas de CT&I e de desenvolvimento industrial de cada esfera do 

governo. A participação societária em empresas pelo poder público, na modalidade 

de private equity, ou capital privado, foi originalmente regulada pelo art. 5º da Lei nº 

10.973/2004 (BRASIL, 2004a), entretanto, considerada ineficiente para tratar do assunto, o 

que gerava mais insegurança jurídica do que viabilidade para as possíveis parcerias entre o 

setor público e o setor privado e, ainda, o fato de exigir que a empresa fosse constituída como 

uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) restringia a formalização do instrumento. Além 

disso, o parágrafo único do art. 5º, que versava sobre a propriedade intelectual, também não se 

prestava a empregar a flexibilidade exigida para a discussão complexa que envolve a PI, 

eventualmente obtida por meio do investimento. Assim, resta evidente que a insegurança 

jurídica e o desestimulo à utilização do instrumento eram patentes. Já a redação atualizada da 

Lei nº 13.243/2016 (BRASIL, 2016a) reformulou o instrumento18. A princípio, a nova 

redação permitiu a participação societária em empresas de qualquer tipo, sem que tenham, 

 
18Art. 5º São a União e os demais entes federativos e suas entidades autorizados, nos termos de regulamento, a 

participar minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou processos 

inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas políticas de ciência, tecnologia, 

inovação e de desenvolvimento industrial de cada esfera de governo.  § 1º A propriedade intelectual sobre os 

resultados obtidos pertencerá à empresa, na forma da legislação vigente e de seus atos constitutivos. § 2º O poder 

público poderá condicionar a participação societária via aporte de capital à previsão de licenciamento da 

propriedade intelectual para atender ao interesse público. § 3º A alienação dos ativos da participação societária 

referida no caput dispensa realização de licitação, conforme legislação vigente. § 4º Os recursos recebidos em 

decorrência da alienação da participação societária referida no caput deverão ser aplicados em pesquisa e 

desenvolvimento ou em novas participações societárias. § 5º Nas empresas a que se refere o caput, o estatuto ou 

contrato social poderá conferir às ações ou quotas detidas pela União ou por suas entidades poderes especiais, 
inclusive de veto às deliberações dos demais sócios nas matérias que especificar. § 6º A participação minoritária 

de que trata o caput dar-se-á por meio de contribuição financeira ou não financeira, desde que economicamente 

mensurável, e poderá ser aceita como forma de remuneração pela transferência de tecnologia e pelo 

licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação de titularidade da União e de suas 

entidades (BRASIL, 2004a). 
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necessariamente, que se constituir institucionalmente a SPE, devendo focar somente em 

desenvolver produtos ou processos inovadores. Destaca-se, igualmente, que a norma exige 

apenas que a empresa esteja de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas políticas 

de CT&I e de Desenvolvimento Industrial de cada esfera. A nova redação foi clara em 

estabelecer que a propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertença, 

exclusivamente, à empresa, entretanto, apesar dessa obrigatoriedade, permite (§2º), ao poder 

público, condicionar a participação societária via aporte de capital à previsão de 

licenciamento de PI para atender ao interesse público. Essa flexibilidade contribui para a 

negociação entre a Administração Pública e a iniciativa privada. Outro avanço foi a dispensa 

de licitação para alienar a participação societária pertencente ao poder público (§3º e art. 24, 

XXXI da Lei nº 8.666 (BRASIL, 1993), quando versa sobre as contratações visando ao 

cumprimento do disposto nos artigos 3º, 4º, 5º e 20º da Lei de Inovação). Dessa maneira, a 

possibilidade de dispensa de licitação estende-se para todo o art. 5º. Assim, a participação do 

Estado dar-se-á por meio da contribuição financeira ou não financeira, desde que 

economicamente mensurável, e poderá ser aceita como forma de remuneração pela 

transferência de tecnologia e pelo licenciamento para outorga de direito de uso ou de 

exploração de criação de titularidade do ente e de suas entidades. Quanto à regulamentação 

feita pelo Decreto nº 9.283/2018 (BRASIL, 2018), restou previsto que o instrumento deveria 

estar atento às diretrizes e às prioridades definidas nas políticas de CT&I desenvolvimento 

industrial. Além disso, o procedimento de seleção e acompanhamento do investimento, que 

pode ser direto ou indireto, determina que a investidora estabeleça limites orçamentários e de 

exposição de risco, critérios e as instâncias de decisão e de governança, por meio de equipes 

responsáveis tecnicamente, conforme art. 4º do referido decreto (BARBOSA et al., 2020).  

Ao corroborar os estudos apresentados, destaca-se o trabalho realizado pelo 

Laboratório de Inovação do TCU, em conjunto com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), “Modelo de apoio a compras públicas de inovação”, que, por meio 

de uma oficina de exploração, sete instrumentos jurídicos restaram priorizados para a 

contratação de inovação, conforme o quadro 7. 
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Quadro 7 - Modelos jurídicos para a contratação de inovação 

Item Modelos jurídicos para a contratação de inovação 

01 Concurso (associado à dispensa e inexigibilidade de licitação) 

02 Licitação (técnica e preço) 

03 Bônus tecnológico 

04 Encomenda tecnológica 

05 Acordo de Parceria, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) 

06 Aliança estratégica 

07 Participação societária 

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento (2021). 

 

Além dos modelos apresentados, com base na Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993), 

seguem abaixo os instrumentos jurídicos inseridos no ordenamento jurídico pela nova Lei de 

Licitações e pelo Marco Legal das Startups que possibilitam a contratação de inovação. 

 

4.2.1.1 Nova Lei de Licitações e Contratos 

 

A nova Lei de Licitações, apesar de manter sua base na Lei nº 8.666/1993, traz 

inovações importantes, algumas delas, inclusive, presentes na Lei das Estatais, como a 

incorporação de regras do pregão e do RDC, a instituição da matriz de riscos e a modalidade 

que propicia um diálogo entre as partes. Assim, a nova legislação extinguiu a tomada de 

preços e introduziu o contrato de eficiência e uma nova modalidade, denominada diálogo 

competitivo. A modalidade de licitação diálogo competitivo é voltada para contratações cujo 

objeto envolva: a) inovação tecnológica ou técnica; b) possibilidade de execução com 

diferentes metodologias; c) possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no 

mercado, discriminando, ainda, critérios e exigências a serem observados na condução do 

certame. Tal modalidade de licitação possibilita a contratação de inovação (BRASIL, 

2021b).   

 

4.2.1.2 Marco Legal das Startups e do empreendedorismo inovador 

 

Importante ainda registrar que foi também publicada a Lei Complementar nº 

182/2021, que institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador e a Lei 

Federal nº 14.129/2021, que dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo 

Digital e para o aumento da eficiência pública (BRASIL, 2021).  

Nesse sentido, destaca-se o estudo intitulado Manual Jurídico da Inovação e das 

Startups, que, oportunamente, fez uma análise acerca das referidas legislações e sua relação 
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com a Lei de Inovação. Segundo o autor, como a Lei da Inovação restringe a possibilidade de 

as entidades públicas abarcarem soluções inovadoras em virtude da necessidade de risco 

tecnológico para uso de compras públicas para inovação, buscou-se resolver tal entrave com 

as novas regras trazidas pelo Marco Legal das Startups (MLS). Por meio dele, a 

Administração Pública poderá contratar novas soluções de maneira inovadora ao criar 

possibilidades para aumento do fluxo de compras públicas de inovação. Assim, uma das 

diferenças essenciais entre o MLS e a encomenda tecnológica da Lei de Inovação é que, na 

nova norma, não há comprovação do risco tecnológico (LOPES et al., 2020).  

Dessa forma, o poder público poderá contratar soluções inovadoras por meio de um 

processo simplificado, descrevendo o problema a ser resolvido e os resultados esperados. 

Verifica-se, portanto, que as licitações e os contratos constantes no MLS possuem como 

finalidade resolver demandas públicas que exijam solução inovadora com a utilização de 

tecnologia e promover a inovação no setor produtivo nacional por meio do uso do poder de 

compra governamental (LOPES et al., 2020).  

O MLS prevê uma modalidade especial de licitação, a qual possibilita a contratação, 

pela Administração Pública, de pessoas físicas ou jurídicas, isoladamente ou em consórcio, 

para o teste de soluções inovadoras por elas desenvolvidas ou a serem desenvolvidas, com ou 

sem risco tecnológico envolvido. Na nova modalidade licitatória, as propostas serão avaliadas 

e julgadas por comissão especial integrada por, no mínimo, três pessoas de reputação ilibada e 

reconhecido conhecimento no assunto. Entre esses membros, um deverá ser servidor público 

integrante do ente licitante e outro deverá ser professor de instituição de ensino pública que 

atua na área relacionada ao tema da licitação. Aqui, ficou perceptível o cuidado com o 

controle e a fiscalização das compras públicas por meio dos servidores públicos e 

pesquisadores (LOPES et al., 2020).  

Além disso, a descrição de eventual solução técnica previamente mapeada e suas 

especificações técnicas ficam dispensadas, assim, a licitação restringe-se à indicação do 

problema a ser resolvido e os resultados esperados, incluídos os desafios tecnológicos a serem 

superados pelos contratantes. A referida legislação permite que o edital de licitação contenha 

diversos critérios no julgamento das propostas, entretanto, determina que deverão ser 

considerados: o potencial de resolução do problema pela solução proposta; a provável 

economia para a Administração Pública; o grau de desenvolvimento da solução; a viabilidade 

e a maturidade do modelo de negócio da solução; a viabilidade econômica da proposta, 
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levando em consideração os recursos financeiros disponíveis e a demonstração comparativa 

de custo e benefício da proposta em relação às equivalentes (LOPES et al., 2020).  

Fica demonstrada a inserção de elementos avaliativos como custo-benefício, 

ampliando a margem de negociação do poder público e a busca de soluções mais eficazes. 

Além disso, empresas e startups concorrentes poderão resolver, em conjunto, a mesma 

demanda pública, haja vista que a nova modalidade licitatória poderá selecionar mais de uma 

proposta para a celebração do contrato, sendo necessário que o edital limite a quantidade de 

propostas selecionáveis. Tende-se a criar redes de colaborações com mais interações e 

parcerias, alavancando as relações no ecossistema inovador (LOPES et al., 2020).  

 

4.2.1.3 Lei das Estatais 

 

Além das hipóteses legais abordadas acima, outro instrumento que possibilita a 

contratação de inovação é a parceria estratégica vinculada à oportunidade do negócio, prevista 

na Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) (BRASIL, 2016b).   

No que concerne à Lei das Estatais, registra-se ainda o estudo realizado pelo 

procurador do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador Silva (2019), em seu artigo 

intitulado Contratação de Soluções Inovadoras pela Administração Pública: desafios e 

caminhos, no qual propõe caminhos que independem de alterações legislativas e podem ser 

percorridos com base nas ferramentas jurídicas existentes na legislação atual, com destaque ao 

tema das contratações públicas. De acordo com a referida pesquisa, a Lei nº 13.303/2016 

(BRASIL, 2016b) inovou ao prever apenas um procedimento de licitação e não diversas 

modalidades, como ocorre na Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 1993). Além disso, tornou 

obrigatória a realização de negociação das condições com o licitante, já prevista no Pregão e 

no RDC de forma facultativa (JUSTEN NETO, 2014). Dessa forma, a lei aprimorou a 

governança das empresas estatais e a proteção do acionista privado nas sociedades de 

economia mista frente às interferências políticas e buscou implementar instrumentos 

institucionais para o adequado cumprimento da sua missão pública e aumento da eficiência. A 

Lei nº 13.303/2016 (BRASIL, 2016b) inovou, de forma significativa e estrutural, o campo da 

governança, elevando o nível institucional das empresas estatais. Foram criados parâmetros 

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

evitar interferências no desempenho das empresas estatais. Para tanto, a referida norma 
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deixou a regulamentação dos procedimentos licitatórios e contratação para as próprias 

estatais, nos termos do art. 4024 (PEIXOTO, 2019).  

Além do espaço normativo deixado pela Lei nº 13.303/2016 (BRASIL, 2016b), 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 pode ser também interpretada 

como busca pela 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, diminuam, perante seus 

concorrentes, a desvantagem operacional dos seus processos de compra (PEIXOTO, 2019).   

Esse poder regulamentar das estatais pode, legitimamente, construir um espaço de 

inovação (PEIXOTO, 2019). Dessa maneira, Aragão (2018) reconheceu a relevância desse 

espaço de inovação aberto conscientemente pelo legislador. Assim, diferentemente da Lei nº 

8.666/93 (BRASIL, 1993), o Estatuto das Estatais não regulou como deve ser o procedimento 

do critério de julgamento melhor técnica (art. 54, IV, § 2º): “Na hipótese de adoção dos 

critérios referidos nos incisos III, IV, V e VII do caput deste artigo, o julgamento das 

propostas será efetivado mediante o emprego de parâmetros específicos, definidos no 

instrumento convocatório, destinados a limitar a subjetividade do julgamento”.  

O § 2º do art. 54 consolida as diretrizes a serem seguidas na licitação e, ao exigir que 

haja “parâmetros específicos, definidos no instrumento convocatório destinados a limitar a 

subjetividade do julgamento”, o legislador obriga que o administrador defina, previamente, os 

critérios de julgamento e os divulgue no edital, para os concorrentes tenham conhecimento e 

seja “limitada” (e não eliminada) a subjetividade do julgamento. Além disso, o § 2º do art. 34 

do estatuto disciplina que “no caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou 

da remuneração será incluído no instrumento convocatório”.  As estatais podem, por meio do 

seu regulamento de licitações, estipular as regras procedimentais que mais se adequem às suas 

necessidades. O regulamento de licitações das estatais pode conter capítulo específico para a 

contratação de soluções inovadoras mediante o critério melhor técnica, em que seja 

discriminada a especificação do problema e os resultados esperados, de modo a deixar que os 

concorrentes, durante o procedimento licitatório, ofertem suas soluções. Portanto, segundo o 

estudo, a licitação utilizando o procedimento do critério de julgamento melhor técnica, 

fundamentada no art. 54, IV, Lei nº 13.303/2016 (BRASIL, 2016b) - Lei das Estatais, desde 

que regulamentada, constitui uma oportunidade de contratação de solução inovadora. Além 
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disso, o estudo faz referência à inaplicabilidade de licitação em virtude da oportunidade do 

negócio, prevista no inciso II, § 3º da Lei nº 13.303/2016 (BRASIL, 2016b; SILVA, 2019).  

À luz do seu ensinamento, extrai-se da lei que a inaplicabilidade da Lei das Estatais 

para a formação de parceria pressupõe situação em que a escolha do parceiro está associada a 

características particulares, vinculada a oportunidades de negócio, justificada a inviabilidade 

de competição. Porém, de acordo com o Acórdão nº 2.488/2018-Plenária, os requisitos 

necessários para a contratação direta de empresa parceira, com fundamento no art. 28, § 3o, 

inciso II, da Lei nº 13.303/2016 (BRASIL, 2016b) (Lei das Estatais), são: a) avença 

obrigatoriamente relacionada com o desempenho de atribuições inerentes aos respectivos 

objetos sociais das empresas envolvidas; b) configuração de oportunidade de negócio, o qual 

pode ser estabelecido por meio dos mais variados modelos associativos, societários ou 

contratuais, nos moldes do art. 28, § 4o, da Lei das Estatais; c) demonstração da vantagem 

comercial para a estatal; d) comprovação, pelo administrador público, de que o parceiro 

escolhido apresenta condições que demonstram sua superioridade em relação às demais 

empresas que atuam naquele mercado e e) demonstração da inviabilidade de procedimento 

competitivo, servindo a esse propósito, por exemplo, a pertinência e a compatibilidade de 

projetos de longo prazo, a comunhão de filosofias empresariais, a complementariedade das 

necessidades e a ausência de interesses conflitantes (ZYMLER, 2018).  

Além disso, de acordo com o Enunciado 27 do Conselho da Justiça Federal (CJF), a 

contratação para a celebração de oportunidade de negócios, conforme prevista pelo art. 28, § 

3o, II, e § 4o da Lei nº 13.303/2016 (BRASIL, 2016b), deverá ser avaliada de acordo com as 

práticas do setor de atuação da empresa estatal. A menção à inviabilidade de competição para 

a concretização da oportunidade de negócios deve ser entendida como impossibilidade de 

comparação objetiva, no caso das propostas de parceria e de reestruturação societária e como 

desnecessidade de procedimento competitivo, quando a oportunidade puder ser ofertada a 

todos os interessados (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2020).  

No que se refere à “inviabilidade de procedimento competitivo” para a configuração 

de uma oportunidade de negócio, é possível que, mesmo diante de mais de um interessado, 

esteja configurada a inviabilidade de procedimento competitivo, conforme o Enunciado 30 

(CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2020). 

Ressalta-se que, nesse tipo de relação, não há partes contratantes, mas parceiros; não 

há remuneração por produtos ou serviços, mas compartilhamento de resultados. Assemelha-se 

a uma sociedade criada para o cumprimento de um propósito específico, apesar de não ser 
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necessária, para se caracterizar uma parceria, a criação de uma nova pessoa jurídica 

(SAMPAIO, 2018).  

Assim sendo, tais parcerias podem oportunizar uma relação mais duradoura entre as 

empresas estatais e a empresa privada, compreendendo o desenvolvimento de novas 

tecnologias, projetos de compartilhamento que agreguem valor para ambos e a possibilidade 

de realizar, de maneiras diferentes, a transferência de tecnologia/conhecimento, de acordo 

com cada etapa, a exemplo das regras de compliance, métodos de trabalho, governança, 

controle de risco, análises de mercado, definições comerciais, mindset de trabalho e 

tecnologia propriamente dita (CAMPOS; FIGUEIREDO, 2020).   

 

4.3 Recomendações e boas prática 

 

Neste item são apresentadas recomendações e boas práticas constantes da pesquisa 

bibliográfica. inicialmente, são abordados os cases internacionais; posteriormente, as 

recomendações e boas práticas constantes das experiências nacionais e dos órgãos de controle 

e, por fim, o resultado da oficina profissional, que utilizou as recomendações voltadas para  a 

formalização de parcerias estratégicas vinculadas à oportunidade do negócio constante da lei 

das estatais, no desenvolvimento de uma proposta com listas de checagem mínima às 

empresas públicas e sociedades de economia mista regidas pela Lei nº 13.303/2016 (BRASIL, 

2016b) do Poder Executivo de Mato Grosso. 

 

4.3.1 Cases internacionais 

 

No tocante às recomendações e boas práticas, destacam-se os cases internacionais 

constantes na pesquisa realizada pela Brazil Lab (2020) 

O primeiro trata da experiência do Centro Ceibal, pessoa jurídica de direito público não 

estatal ligada à Presidência da República do Uruguai, que adota o modelo de compras baseado 

em licitação de bens e serviços tecnológicos, as quais são realizadas por meio de um portal de 

compras único, com editais simplificados; informações acessíveis e claras; termos 

de referência sucintos e objetivos e, mesmo sem definições rígidas do objeto, a maioria de 

suas contratações é realizada utilizando o critério da técnica e não o preço.  

Já o exemplo do Chile traz inúmeras práticas adotadas com o objetivo melhorar a 

capacidade de contratação pública e, especialmente, a contratação de inovações 
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tecnológicas.  Em 2016, o governo do Chile, no intuito de formar as bases de um futuro 

governo digital, lançou a Agenda Digital 2020 com medidas a serem realizadas pelo setor 

público para que o uso massivo de tecnologias auxiliasse a redução das desigualdades e o 

aumento e melhoria das oportunidades de desenvolvimento de forma a contribuir com seus 

cidadãos. Para tanto, criou um Comitê de Ministros para o Desenvolvimento Digital e 

delineou, dentre os objetivos da agenda, o desenvolvimento de um marco normativo para o 

ecossistema digital, incluindo normas sobre compras públicas de tecnologias digitais. As 

metas relacionadas a este objetivo, já alcançadas, eram: trabalhar a padronização das bases de 

licitações públicas destinadas à compra de bens e serviços tecnológicos; revisar os 

regulamentos das licitações, no tocante à sua condução, de modo a permitir maior interação 

com as empresas fornecedoras na busca de soluções disponíveis para atender às necessidades 

do setor público, com foco na definição do problema enfrentado; melhorar as competências 

dos órgãos de compras e desenvolver novos regulamentos, diretrizes e elementos que 

favoreçam a contratação de soluções inovadoras (BRAZIL LAB, 2020).   

A experiência do Equador, relatada na 5ª Semana de Inovação da Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP), mostra o caso do projeto que tinha, por finalidade, o combate 

ao desperdício de água durante seu transporte por meio do desenvolvimento de qualquer 

tecnologia, ferramentas, produtos, metodologias ou serviços. O projeto obteve, como um dos 

principais avanços. Assim, optou-se por detalhar o desafio e o impacto desse problema para a 

empresa pública ao invés de um termo de referência para as soluções buscadas envolvendo 

vários atores, como, por exemplo, as equipes de compras e de manutenção e obras e 

a consulta aos usuários (BRAZIL LAB, 2020).   

Já o Innovation Partnership: Procurement by CoDesign (IPPCD), do Canadá, é um 

programa semelhante ao Pitch Gov, executado como um concurso, com um número limitado 

de doações disponíveis para os projetos participantes. Embora a aquisição de 

soluções coprojetadas e avaliadas favoravelmente no final do processo seja altamente 

incentivada, não há necessidade de prosseguir com a aquisição pelo fornecedor. Foi criado e 

facilitado pelo MaRS o maior hub de inovação22 da América do Norte, situado em Ontário, 

Canadá. Em contraste com as compras tradicionais, a administração busca soluções 

publicando um “Resumo do Desafio” ao qual os fornecedores podem responder. Após a 

seleção do fornecedor, governo e empresa selecionada trabalham juntos na fase de design e 

prototipagem para coprojetar e avaliar as soluções, levando a uma decisão de compra 

(positiva ou negativa). Portanto, o processo permite que o setor público colabore e trabalhe 
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junto com empresas de tecnologia antes de tomar uma decisão de compra (BRAZIL LAB, 

2020).  

Por seu turno, o Social Impact Bonds (SIB)23, modelo de compras públicas no qual 

o governo paga apenas pelos resultados obtidos, utilizado pelo Reino Unido, teria as 

seguintes vantagens: mudança do foco “soluções” para “resultados”, estando vinculado 

ao impacto social atingido; promoção de maior responsabilidade ao fornecedor, 

favorecendo a  melhoria da transparência das informações sobre os resultados, dado que o 

pagamento depende de avaliadores independentes; estímulo à inovação e eficiência técnica, 

permitindo maior flexibilidade nas estratégias de solução (BRAZIL LAB, 2020).   

Nesse sentido, o Reino Unido utiliza o Result-based Financing (RBF), financiamento 

baseado em resultados para a implementação de soluções ou prestação de serviços em que o 

governo, que fornece o financiamento, paga o fornecedor, que implementa a solução ou presta 

o serviço, ao atingir resultados predefinidos em contrato futuro. Para a verificação de que os 

resultados acordados foram realmente entregues, ainda há a opção de inserir um avaliador 

independente no processo para medir o impacto gerado de forma imparcial. Dentre 

as vantagens identificadas destacam-se: eficiência no gasto público, pois vincula o 

financiamento a resultados mensuráveis e reduz o risco de pagar por soluções que não 

funcionam; maior flexibilidade aos fornecedores e incentivo à melhoria das soluções e 

respectiva prestação de contas. Entretanto, foram consignados alguns riscos, como induzir 

alguma demanda desnecessária por serviços e aumentar o fornecimento de solução apenas 

para áreas que apresentam maior potencial impacto, o que denota a necessidade da definição 

de uma estratégia (problemas identificados e objetivos pactuados) para orientar a atuação das 

organizações e alinhá-la com as diferentes necessidades da população. Já 

o Procure2Innovate, programa financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa 

Horizonte 2020 da União Europeia, visa a melhorar o apoio institucional aos gestores 

públicos e conjunto de setores que compram inovação tecnológica (CPIT) por meio da criação 

e expansão de Centros de Competências para a compra de inovação em dez países membros 

da União Europeia, reunindo um consórcio de 19 parceiros oriundos dos seguintes países: 

Áustria, Alemanha, Espanha, Estônia, Grécia, Irlanda, Itália, Países Baixos, Portugal e Suécia. 

Cinco dos centros já estão estabelecidos na Áustria, Alemanha, Holanda, Espanha e Suécia, 

enquanto cinco novos centros de competência serão estabelecidos na Estônia, Grécia, Irlanda, 

Itália e Portugal. A rede de centros tem como principal função, promover o desenvolvimento 
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de competências e facilitar o compartilhamento de conhecimento, ferramentas e melhores 

práticas (BRAZIL LAB, 2020).    

Do mesmo modo, o projeto Procura+Awards, decorrente do Procure2Innovate, tem 

como objetivo organizar, anualmente, um prêmio europeu para distinguir a melhor compra 

pública de inovação. Assim, além da divulgação de bons exemplos de processos de CPIT, há 

maior estímulo em receber apoio dos centros especializados no tema. O conhecimento e 

experiência combinados no prêmio permitem a oferta de consultoria, suporte e publicidade a 

qualquer autoridade pública que queira implementar processos semelhantes de compras, 

servindo também como um reconhecimento público do trabalho desenvolvido pelos centros 

de competência europeus. Como exemplo de boas práticas, o estudo citou ainda a 

plataforma eletrônica utilizada por Portugal para a realização de procedimentos de aquisição. 

A solução, que também já tem avançado bastante na Espanha, traz uma experiência facilitada 

para os dois lados de um CPIT, uma vez que tanto gestores quanto fornecedores conseguem 

obter maior segurança dada a possibilidade de acessar as centenas de milhares propostas que 

já foram apresentadas por meio da plataforma. Com uma total cobertura geográfica do país, o 

mecanismo consegue trazer maior economia para os cofres públicos na aquisição dos serviços 

e bens, com maior competitividade entre concorrentes e comprovada redução do tempo para 

contratação (BRAZIL LAB, 2020).   

 

4.3.2 Recomendações e boas práticas 

 

Embora o § 5º, do artigo 27, do Decreto nº 9.283/2018 (BRASIL, 2018) estabeleça 

como facultativa, em certos casos, é fundamental, para o sucesso da ETEC, a constituição de 

um comitê de especialistas capaz de assessorar a definição do objeto da encomenda, a escolha 

do futuro contratado, o monitoramento da execução contratual e as demais funções relevantes 

que exijam conhecimento técnico-científico (RAUEN; BARBOSA, 2019).  

Por isso, a implementação de comitê técnico tem sido recomendada pelos órgãos de 

controle, conforme se depreende do Acórdão nº  421/202116 do TCU, com vistas 

a: proporcionar aumento do diálogo e integração entre os atores governamentais e não 

governamentais; monitorar as ações; gerar subsídios para as atividades; aumentar a 

divulgação dos resultados efetivamente obtidos e dispor de outros assuntos e objetivos 

julgados pertinentes, que devem constar em um plano de trabalho a ser apresentado após a 

constituição do comitê (CARREIRO, 2016).   
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É imperioso mencionar ainda que, com base no estudo realizado pelo Ipea 

“Encomendas Tecnológicas no Brasil: Guia Geral de Boas Práticas” (RAUEN; BARBOSA, 

2019), o Laboratório de Inovação do TCU (coLAB-i) desenvolveu pesquisa da qual 

resultaram os trabalhos intitulados “Projeto de contratação de inovação para a Administração 

Pública”; “Proposta de atuação do controle em contratações de ETEC”; “Roteiro para gestão 

de riscos em ETEC” e “Modelo de Apoio a Compras Públicas de Inovação”. 

Dentre os trabalhos, destaca-se o primeiro título, pois envolveu, além de orientações 

de cunho geral, o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor, a gestão do contrato e  

abordou a importância do comitê de especialistas.  

No quadro 8, estão relacionadas as boas práticas, as sugestões para a atuação do 

controle e as lições aprendidas, de modo geral, para a contratação de ETEC, constantes no 

projeto supramencionado, de forma sucinta (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2021b). 

  

Quadro 8 – Sugestões gerais de boas práticas 

Boas práticas (ETEC) 
(1) Levantar e utilizar indicadores para avaliar o problema a fim de justificar a contratação, os ganhos 

esperados e analisar o nível de risco assumido pelo Estado. 

(2) Formar equipe de projeto diversificada (perfis que se complementem - habilidades de liderança, gestão de 

projetos, negociação, contratação, conhecimentos técnicos) ou contratar um especialista externo para auxiliar na 

operacionalização do projeto.  
(3) Selecionar gestor do projeto com perfil adequado e poder decisório.  
(4) Capacitar o gestor e a equipe em ETEC.  
(5) Usar recurso de gestão de projeto, mas considerar riscos para dados sigilosos no caso de softwares abertos.  
(6) Coordenar os diversos setores envolvidos, mantendo-os atualizados, e definir, previamente, suas 

competências.  
(7) Realizar planejamento orçamentário.  
(8) Alinhar a visão da gestão com a da equipe.  
(9) Definir medidas para evitar a descontinuidade do projeto.  
(10) Consultar documentos e modelos de referência e fazer referência a eles ao longo do processo.  
(11) Realizar e formalizar visitas de benchmarking para conhecer iniciativas prévias.  
(12) Garantir a participação dos setores acadêmico e produtivo. 
(13) Buscar parceria com órgãos de controle.  
(14) Divulgar informações sobre a ETEC no Portal ou criar hotsite específico com dados sobre a equipe e canal 

de comunicação.  
(15) Avaliar a conveniência e a possibilidade de divulgar e-mail institucional e/ou telefones de contato.  
(16) Documentar todos os passos e justificar as decisões adotadas.  
(17) Documentar os eventos presenciais.  
Fonte: Tribunal de Contas da União (2020b).  

  

O estudo apresenta ainda recomendações para a atuação do controle, conforme 

relacionadas no quadro 9. 
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Quadro 9 – Sugestões gerais para a atuação do controle 
Atuação do Controle (ETEC) 
1) Considerar as especificidades da ETEC e o fato de que o processo ainda está se consolidando.  
(2) Acompanhar as experiências iniciais, sobretudo ao longo das etapas anteriores à celebração do(s) 

contrato(s).  
(3) Envolver diversas unidades no TCU e/ou parceria entre órgãos de controle.  
(4) Desenvolver ou adaptar práticas de controle adequadas à Lei de Inovação e, após experiências iniciais, 

aprimorar, regulamentar e divulgar, inclusive para que os auditados saibam o que será exigido na fiscalização 

de uma contratação de ETEC.  
(5) Ter visão de que, em uma ETEC, o esforço é tão importante quanto o resultado. Mesmo que a solução 

desejada não seja encontrada, o contratado será pago em função do esforço na obtenção da solução.  
Fonte: Tribunal de Contas da União (2020b).  

 

Ao final, a referida cartilha apresenta as lições aprendidas, delineadas no quadro 10. 

 
Quadro 10 – Lições aprendidas 

Lições aprendidas 

(1) A contratação de inovação (solução não existente no mercado) não se confunde, necessariamente, com risco 
tecnológico e pode ser viabilizada utilizando a própria Lei nº 8.666/93, com claras especificações no edital. Em 

alguns casos, convém avaliar a viabilidade de realizar concurso em vez de ETEC.  

(2) É importante que o gestor público tenha conhecimento das normas gerais de contratação pública e da 

legislação de ETEC, além de contar com assessoramento de consultoria jurídica.  

(3) A análise da disponibilidade de eventuais soluções existentes no mercado (nacional ou internacional) precisa 

considerar se resolvem o problema de modo sustentável, ou seja, em condições favoráveis para a Administração 

Pública e contínuas. A ETEC pode, por exemplo, ser empregada para que o país conquiste o domínio da 

tecnologia e não se sujeite a eventuais embargos por outros países.  

(4) Na formalização do processo de ETEC, é importante evidenciar que a contratação utiliza esse instrumento, 

fazendo referência aos fundamentos legais e às boas práticas aplicadas.  

(5) Apoio da área jurídica do contratante em cada passo, desde o início do processo.  

(6) É preciso avaliar se os erros durante o desenvolvimento decorreram da incerteza inerente à ETEC e não da 

negligência do(s) fornecedor(es).  

(7) É importante nivelar os conceitos por trás da ETEC (como risco tecnológico, propriedade intelectual, 

transferência tecnológica, incentivos) entre os órgãos de controle, sobretudo os que contam com unidades 

descentralizadas que estarão mais próximas das experiências da aplicação do instrumento.  

(8) É importante disseminar conhecimentos e práticas de ETEC na Administração Pública e nos órgãos de 

controle para capacitar e orientar todos os envolvidos.  

(9) Nos processos de ETEC, a gestão do conhecimento é fundamental, sobretudo nos casos de encomendas 

feitas de forma modular (diferentes fornecedores para realizar fases distintas).  

(10) Nem toda iniciativa de IA é ETEC. É preciso caracterizar a incerteza e analisar o risco tecnológico.  

Fonte: Tribunal de Contas da União (2020b).  

  

 

O “Projeto de Contratação de Inovação” traz também orientações acerca do 

planejamento, das quais se destacam também as boas práticas, sugestões para a atuação do 

controle e lições aprendidas, conforme os quadros 12, 13 e 14. 

O quadro 11 apresenta as boas práticas voltadas ao planejamento das contratações e 

consigna a importância do atendimento de alguns requisitos quando da realização dos estudos 

preliminares, do mapa de riscos, do comitê de especialistas, da manifestação de interesse e do 

termo de referência. 
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Quadro 11 – Boas práticas para o planejamento das contratações 
Boas práticas 

Estudos Preliminares – (1) Aplicar método para a identificação e descrição da necessidade, envolvendo pessoas 

com conhecimento técnico e do contexto. (2) Descrever o método adotado para realizar análise ampla do 

mercado e certificar-se de que não há soluções disponíveis para atender à necessidade. (3) Os estudos devem ser 

atualizados ao longo da etapa de planejamento, especialmente após a manifestação de interesse. (4) É desejável 

que a equipe técnica do contratante participe de feiras ou eventos técnicos, de negócios e/ou de inovação para 

acompanhar as tendências do mercado. (5) Ouvir os vários atores afetados pelo problema, assim como os futuros 

usuários da solução.  

Mapa de riscos – (1) Adotar modelo previamente validado de mapa de riscos. (2) Conduzir o processo de forma 

colaborativa (reuniões ou oficinas) para mapear os riscos. (3) Considerar os riscos concernentes aos contratos 

públicos em geral. (4) Diferenciar a responsabilidade de cada um em relação aos riscos identificados. (5) Validar 
o mapa de riscos com o nível estratégico a fim de obter o comprometimento com as ações mitigadoras e as boas 

práticas propostas. (6) Atualizar o mapa de riscos na medida em que novos dados são coletados e se avança nas 

etapas.  

Comitê de especialistas – (1) Solicitar que os integrantes do comitê assinem termo de confidencialidade sobre 

informações sigilosas e declarando que não há conflito de interesses e vínculo trabalhista. (2) Ao realizar o 

convite aos participantes, considerar o que os motiva a participar. (3) Viabilizar capacitação sobre ETEC para os 

integrantes ou orientá-los, previamente, a respeito do instrumento. (4) Esclarecer, aos integrantes, o papel 

opinativo consultivo para subsidiar a decisão do contratante, que detém a responsabilidade no 

processo. (5) Prever meios para valorizar e reconhecer a participação dos especialistas no comitê, por exemplo, 

por meio da emissão de certificado, de divulgação no Portal do contratante ou da ETEC etc. (6) Compor grupo 

de trabalho técnico no órgão contratante, com perfil diversificado e conhecimento prévio do mercado, para 

validar as posições do comitê de especialistas e subsidiar as decisões do gestor.  

Manifestação de Interesse – (1) Publicar edital de manifestação de interesse em hotsite criado para a ETEC ou 

no Portal do contratante. Se achar necessário, pode fazer mais de uma manifestação de interesse. (2) Enviar, para 

possíveis interessados, informações sobre a ETEC (apresentação do problema, guia do Ipea, vídeo explicativo 
etc.), além de publicar no hotsite da ETEC ou no Portal do contratante. (3) Promover um momento presencial 

com os possíveis interessados para aprendizados, trocas, saneamento de dúvidas e melhor compreensão do 

problema. (4) A equipe pode utilizar questões-chave como referência para orientar a análise do cenário. 

Exemplos: O problema pode ser solucionado? (5) O recebimento das contribuições pode ser por meio de: e-mail; 

formulário eletrônico, com informações sobre a empresa e possíveis soluções e/ou seminário, workshop ou 

audiência pública, com a manifestação dos participantes sobre o problema apresentado.   

Termo de Referência – (1) O TR deverá conter, se possível, o conteúdo do art. 30 da IN nº 5/2017, 

desconsiderando os quesitos não aplicáveis à ETEC (por exemplo, exigência de descrição da solução e de 

estimativas detalhadas dos preços). (2) Publicar o TR em hotsite criado para a ETEC ou no Portal 

do contratante. (3) Fazer ampla divulgação do TR, inclusive junto a instituições públicas parceiras, academia e 

entidades que representam o mercado.   

Fonte: Tribunal de Contas da União (2020b).  

 

Já o quadro 12 apresenta sugestões para a atuação do controle no planejamento das 

contratações em cada etapa realizada no processo de contratação. 

 

Quadro 12 – Sugestões para a atuação do controle no planejamento das contratações 
Atuação do controle 

Estudos Preliminares – (1) Verificar os fundamentos adotados para justificar a necessidade da contratação 

pela ETEC. (2) Analisar se os estudos preliminares estão claramente descritos e coerentes em relação ao 

problema a ser solucionado. (3) Pode-se ter uma estimativa preliminar do orçamento, mas não cabe fazer 

estimativas quanto aos custos do projeto.  
Mapa de riscos - (1) Analisar se o mapa de riscos foi realizado e validado pelo nível estratégico, (2) se o 
impacto para os riscos mapeados foi avaliado de forma coerente e (3) se as ações mitigadoras e as boas 

práticas propostas foram implementadas.  

Comitê de especialistas - Não cabe ao controle analisar a composição do comitê de especialistas em relação 

ao objeto de contratação da ETEC, mas sim o processo de identificação, convite e atuação de seus 

integrantes.  Não cabe ao controle avaliar o teor dos pareceres do comitê de especialistas, considerando a 

especialidade técnica dos seus componentes, mas sim as justificativas apresentadas para seus 

posicionamentos. Verificar o tratamento dado pelo contratante aos pareceres ou posicionamentos apresentados 
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pelo comitê de especialistas.  

Manifestação de Interesse - (1) Observar a documentação da manifestação de interesse para verificar se o 
processo foi público ou foi amplo o suficiente para envolver os principais possíveis interessados de diferentes 

perfis. (2) No caso de o contratante restringir os convites a um determinado perfil de possíveis interessados, 

observar a justificativa apresentada. (3) Verificar se foi realizada a análise do nível de maturidade da 

tecnologia em relação ao que existe no mercado. (4) Observar se o TR está de acordo com a revisão dos 

estudos preliminares e da nota técnica, resultantes da manifestação de interesse, e verificar se há adequada 

motivação para a definição do valor reservado para o projeto.  (5) Verificar se o problema a ser solucionado 

está claramente definido e se foram descritos os critérios a serem utilizados para a análise dos projetos 

apresentados. (6) Verificar a ampla publicidade do TR 

Fonte: Tribunal de Contas da União (2020b).  

 

 

No quadro 13, são relacionadas as principais lições aprendidas para o planejamento 

das contratações em cada etapa, pontuando o que deve ser priorizado. 

 

Quadro 13 – Lições aprendidas para o planejamento das contratações 
Lições aprendidas  

Estudos preliminares: (1) Pode-se ter uma estimativa preliminar do orçamento, mas não cabe fazer 

estimativas quanto aos custos do projeto.  

Mapa de riscos: (1) Mapa de riscos (customizado segundo as especificidades do contratante ou inerentes ao 

processo de ETEC). Consequentemente, é recomendável registrar a análise realizada em documento 

específico. (2) Podem ser consideradas fontes de risco: infraestrutura, pessoal, recursos 

orçamentários/financeiros, processos e tecnologia, inclusive no que diz respeito às especificidades do 

processo de ETEC. (3) Realizar o mapa de riscos, separadamente, para as etapas da ETEC (planejamento, 
seleção de fornecedores e gestão do contrato), diferenciando, sobretudo, a fase de execução do 

contrato. (4) Considerar riscos relacionados a aspectos políticos ao longo do processo.  

Comitê de especialistas: o comitê de especialistas é uma boa prática perante o controle, pois abre espaço a 

ponderações de pessoas externas ao processo. Compor o comitê de especialistas, ainda que haja profissionais 

especializados no órgão contratante, traz maior segurança ao processo decisório. (5) Embora não caiba 

remuneração para o comitê de especialistas, é importante prever um custo com eventuais deslocamentos 

(diárias e passagens) para momentos presenciais necessários. (6) É importante registrar a experiência de 

constituição do comitê de especialistas: pessoas convidadas, recusas, substituições etc. Não vale a pena 

formar o comitê de especialistas antes de realizar os estudos preliminares.  

Manifestação de Interesse: (1) Publicar o edital de manifestação de interesse dá segurança ao contratante, 

pois segmentos diversificados têm a oportunidade de participar. Permite a oitiva de possíveis interessados 

sobre o desafio a ser solucionado, a viabilidade da ETEC, os custos estimados, os benefícios, os riscos e os 

possíveis prazos de execução das ações, dentre outros aspectos. (2) O contato prévio com possíveis 

interessados garante transparência ao processo e é uma boa prática perante o controle.  (3) A manifestação de 

interesse é uma oportunidade de obter feedbacks a respeito da ETEC e do contexto em que ela se 
insere. (4) É importante guardar os e-mails ou outros contatos estabelecidos. No processo, basta incluir uma 

nota técnica referenciando dúvidas recebidas, respostas, questionamentos, eventuais melhorias necessárias 

etc.  (5) É recomendável incluir estimativa sobre a disponibilidade orçamentária, no convite ou edital de 

manifestação de interesse, porém, deixar claro que o valor pode não contemplar a contratação de um único 

fornecedor, havendo a possibilidade de haver vários contratados em diferentes etapas do processo. (5) É 

recomendável providenciar termo de assinatura dos participantes no caso de M.I com evento presencial.  

Termo de Referência: (1) É importante que a área de contratação acompanhe a subetapa da elaboração do 

TR, considerando aspectos que podem ter impacto na futura contratação.  

Fonte: Tribunal de Contas da União (2020b).  
 

  

Já para a seleção do(s) fornecedor(es), destacam-se as orientações constantes nos 

quadros 14, 15 e 16. O quadro 14 aponta boas práticas voltadas à seleção do fornecedor no 

tocante ao momento da negociação e acerca da previsão de ajustes e adaptações decorrentes 

das incertezas. 
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Quadro 14 – Boas práticas para a seleção do(s) fornecedor(es).  
Boas práticas  

Negociação: (1) Definir, previamente, uma estratégia de negociação, aplicando técnicas negociais. (2) Capacitar a 

equipe responsável pela negociação ou incluir negociadores experientes no processo. (3) Riscos, incentivos e 

termos da negociação devem considerar o perfil dos potenciais fornecedores (ICTs, startups, empresas segundo 

porte ou natureza jurídica etc.). (4) Os termos da negociação que envolvem decisões relevantes devem ser 

devidamente registrados e justificados, principalmente a escolha da forma de contratação e da remuneração. (5) A 

P.I pode ser um excelente incentivo na negociação devido aos seus potenciais benefícios. Na negociação sobre P.I, 
considerar a necessidade de manter a tecnologia no Brasil frente à possibilidade de os potenciais contratados 

serem adquiridos por empresas estrangeiras. (6) Considerar o histórico financeiro para avaliar os tipos de 

remuneração mais aplicáveis a essa realidade. (7) Definir medidas para lidar com atrasos nos repasses, evitar 

atrasos de pagamento e lidar com eventuais contingenciamentos orçamentários. (8) Envolver a área jurídica no 

processo de negociação.  

Termo de ratificação da dispensa de licitação (Contratação): (1) O contrato necessita prever possibilidades de 

eventuais ajustes ou adaptações decorrentes da incerteza.   

Fonte: Tribunal de Contas da União (2020b).  

 

Quanto à atuação do controle, o quadro 16 relaciona os itens a serem analisados para a 

verificação da conformidade do processo de contratação. 

Quadro 15 – Sugestões para a atuação do controle na seleção do(s) fornecedor(es) 
Atuação do controle 
Negociação (1) Analisar a justificativa e os critérios usados para adotar uma ou outra forma de contratação 

(fases, quantidade de contratados, propriedade intelectual), bem como para definir os tipos de remuneração e 

metas no caso de pagamento de incentivos. (2) Avaliar se os critérios adotados para a seleção dos potenciais 

contratados foram bem fundamentados. (3) Verificar se os itens relevantes para o contratante, no escopo da 

ETEC, foram objeto da negociação. (4) Analisar se houve fundamentação para a justificativa adotada para a 

precificação da ETEC, inclusive considerando, se houver vários contratados, eventuais diferenças nos valores 

atribuídos a cada um.   
Termo de ratificação da dispensa de licitação (Contratação): (1) Avaliar se os aspectos da negociação estão 

presentes no contrato, (2) adequação do contrato às características da ETEC (especificidades/normas gerais) e 
(3) adoção de medidas para mitigar os riscos inerentes a contratos públicos em geral.  
Fonte: Tribunal de Contas da União (2020b).  

 

Por sua vez, o quadro 16 apresenta as lições aprendidas com relação à seleção do 

fornecedor.  

 

Quadro 16 – Lições aprendidas para a seleção do(s) fornecedor(es) 
Lições aprendidas  

Negociação: (1) A negociação deve envolver uma equipe com integrantes de diferentes perfis, que assumem 

papéis variados no processo de negociação. (2) Realização de estudos prévios sobre transferências de tecnologia 

e propriedade intelectual, inclusive sobre a jurisprudência aplicada e o funcionamento no meio privado, 

considerando a possibilidade de contato com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI). (3) Considerar, com parcimônia, a previsão de sanções para o caso de atrasos, considerando que a ETEC 

é caracterizada pelo risco. (4) Considerar, com parcimônia, a possibilidade de tratamento diferenciado a micro e 

pequenas empresas frente à necessidade de escolher os potenciais contratados com maior chance de 
sucesso. (5) Contratar ICT traz limitações ao processo de negociação, sobretudo quanto à aplicação de incentivos 

remuneratórios, que não surtem efeitos para instituições sem fins lucrativos. Contratar ICT em consórcio com 

empresas, contudo, pode ser uma forma de aproveitar sua expertise na avaliação e no acompanhamento do 

potencial contratado. (6) É importante guardar os e-mails ou outros contatos estabelecidos com potenciais 

contratados ao longo da subetapa de negociação. No processo formal da ETEC, basta incluir uma nota técnica 

referenciando o histórico da negociação.  

Termo de ratificação de dispensa de licitação (contratação): (1) É importante prever, no(s) contrato(s), 

sanções para o(s) contratado(s), tomando-se o cuidado para não o (s) punir em decorrência do risco inerente de 

insucesso.  

Fonte: Tribunal de Contas da União (2020b).  
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Com relação às recomendações e boas práticas relacionadas à escolha do fornecedor, 

convém mencionar que a Comissão Europeia elaborou uma orientação sobre contratos 

públicos em matéria de inovação na qual enumera os aspectos que devem ser observados pela 

Administração Pública para iniciar e desenvolver contratações públicas de práticas inovadoras 

e, dentre as recomendações, consta a consulta preliminar ao mercado: 

 

4.3.3 Consulta preliminar ao mercado 
 
 

O principal objetivo das consultas preliminares ao mercado é verificar a situação 

atual antes do lançamento do procedimento de contratação. A contratação de 

inovação exige uma boa preparação por parte do adquirente público. A fim de obter 

uma melhor visão do mercado pertinente, os adquirentes públicos podem comunicar 

com os fornecedores em consultas prévias ao mercado, que podem ser utilizadas 

para recolher informações, em especial sobre a estrutura de preços e as capacidades 

de mercado. Soluções inovadoras adequadas poderão já existir no mercado ou 

resultar de uma adaptação ou combinação de soluções existentes. O mercado pode 

também ser capaz de desenvolver uma solução inovadora em tempo útil, desde que 

tenha oportunidade de o fazer. Uma consulta preliminar ao mercado adequada pode 

ajudar a ultrapassar um problema recorrente observado na aplicação das regras de 
contratação, ou seja, a inexistência ou a escassez de estudos prévios do mercado, o 

que resulta em especificações não realistas ou desatualizadas. Uma consulta 

preliminar ao mercado pode assumir várias formas. E, alguns casos, os adquirentes 

públicos podem já ter uma boa compreensão e visão geral do mercado e, por 

conseguinte, precisam apenas de alguns esclarecimentos ou atualizações, enquanto, 

noutros caos, pode ser necessária uma investigação exaustiva para obter o 

conhecimento necessário para lançar um procedimento de contratação. Por 

conseguinte, não existe uma abordagem única para a realização de consultas 

preliminares ao mercado. O art. 40 do Decreto 2014/24/E estabelece que é possível 

solicitar pareceres de peritos ou autoridades independentes ou de participantes no 

mercado, na condição de que esses pareceres não tenham por efeito distorcer a 
concorrência nem resultem em qualquer violação dos princípios da não 

discriminação e da transparência. É essencial assegurar que as informações 

fornecidas durante as consultas ao mercado sejam também disponibilizadas a outros 

operadores e que seja concedido um prazo adequado para a apresentação de 

propostas. Os adquirentes públicos têm a responsabilidade de garantir a igualdade de 

tratamento de todos os proponentes nos procedimentos de contratação pública. 

Como tal, a consulta ao mercado não pode resultar em vantagens desleais ou 

desvantagens para um proponente (COMISSÃO EUROPEIA, 2018). 

 

Por fim, o trabalho realizado pelo laboratório do TCU apresenta orientações acerca da 

gestão dos contratos (quadros 17, 18 e 19). O quadro 17 traz as boas práticas voltadas à gestão 

do contrato, englobando tanto o acompanhamento e a fiscalização como a sua finalização. 

 

Quadro 17 – Boas práticas para a gestão do contrato 
Boas práticas 

Acompanhamento e fiscalização do(s) contrato(s): (1) Elaborar mapas de riscos distintos, considerando as 

especificidades das rotas tecnológicas propostas. (2) Fazer o acompanhamento sistemático para verificar o 
esforço empreendido na busca pelos resultados pactuados, avaliar a perspectiva de êxito e aprimorar o processo 

por meio da detecção e correção de erros (indicar eventuais ajustes no contrato e/ou no projeto). (3) Designar 

auditoria técnica e financeira para apoiar o contratante no acompanhamento sistemático da execução do(s) 
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contrato(s). (4) Considerar os aspectos contratados em cada fase e, se for o caso, identificar a necessidade de 

renegociações. (5) Documentar os fatos e as decisões para trazer transparência, com justificativas para os 
procedimentos.  

Finalização do contrato: (1) Fundamentar a continuidade ou não de contratado(s) em cada fase e documentar 
todas as decisões, sempre com referências à legislação aplicável. (2) Podem ser utilizadas as garantias dadas 

pelo(s) contratante(s) no caso de ele(s) não conseguir(em) apresentar esforço demonstrável para o alcance da 

solução.  

Fonte: Tribunal de Contas da União (2020b).  

 

Já o quadro 18, que trata da atuação do controle na gestão do contrato, elenca uma 

série de pontos a serem observados para a verificação da conformidade do acompanhamento e 

da fiscalização contratual, além de pontuar a necessidade de avaliar os motivos do 

encerramento do contrato.  

 

Quadro 18 – Sugestões para a atuação do controle na gestão do contrato 

Atuação do controle 

Acompanhamento e fiscalização do(s) contrato(s): (1) Realizar acompanhamento periódico. (2) Avaliar o 

atendimento aos aspectos considerados na negociação e a aplicação dos critérios previamente estabelecidos 

no(s) contrato(s). (3) Analisar como o contratante acompanha e mede o esforço do(s) contratado(s) na busca 

pelos resultados acordados, verificando se os pareceres que fundamentam os pagamentos abordam a 
proporcionalidade do esforço e dos insumos empregados frente ao avanço da solução. (4) Avaliar se o processo 

de gestão do contrato está ocorrendo e se foi realizado o devido acompanhamento da ETE. (5) Focar a 

fiscalização nas entregas e no esforço de busca da solução final e não na execução financeira. Se o resultado 

não atender ao esperado, cabe analisar a execução financeira considerando as especificidades da ETEC e sua 

diferenciação em relação a um contrato padrão. (6) No caso de reembolso de custo, analisar se o valor pago foi 

devidamente justificado mediante a aplicação de padrões de relatório financeiro aos custos ou despesas de 

P&D. (7) Pautar a análise da execução do contrato segundo a natureza jurídica do(s) contratado(s) e a origem 

do orçamento. 

Finalização do contrato: (1) Avaliar se os motivos que justificam a finalização do contrato são 

suficientemente convincentes e legais para motivar o seu encerramento.  

Fonte: Tribunal de Contas da União (2020b).  

 

Com relação às lições aprendidas acerca da gestão do contrato, o TCU relaciona 

recomendações a fim de proporcionar melhorias que facilitem o acompanhamento, a 

fiscalização e o encerramento do contrato (Quadro 19).  

 

Quadro 19 – Lições aprendidas para a gestão do contrato 
Lições aprendidas  

Acompanhamento e fiscalização do contrato: (1) Evitar sanções desproporcionais, considerando o risco de 

não ser possível prever eventuais erros ao longo do processo, devendo-se aprender com as primeiras 

experiências de aplicação do instrumento. (2) Reconhecer que, ao longo do processo, o contratante não possui 

todas as informações para avaliar a eficiência do processo previamente devido ao risco inerente de insucesso.  

Finalização do contrato: (1) Ter cuidado para que o conhecimento gerado não se perca por ocasião da 

finalização do(s) contrato(s), sobretudo no caso de rescisão antecipada.  

Fonte: Tribunal de Contas da União (2020b).  

 

Por fim, a Brazil Lab (2020) apontou o desenho da legislação, as lacunas de 

conhecimento e os riscos percebidos como desafios para tais contratações e, por fim, propôs o 

que fossem chamados de “direcionadores finais do estudo”, os quais se tratam de diretrizes a 
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serem seguidas para que se procedam às mudanças necessárias a fim de suprir os desafios 

encontrados, em destaque no quadro 20.  

 

Quadro 20 – Direcionadores finais do estudo.   
Sugestões  

(1) Adequar o processo atual e a legislação de compras públicas de inovação tecnológica.   

(2) Ampliar o uso de opções para compras públicas de inovação tecnológica já existentes.  

(3) Fortalecer e diversificar o ecossistema de inovação e de GovTechs no país.  

(4) Incentivar o desenvolvimento de um mindset futurista, empreendedor e inovador entre os gestores 

públicos dos diversos níveis e áreas de governo para que possam acompanhar, selecionar e incorporar 

tendências que beneficiem a atuação do setor público.  

Fonte: Brazil Lab (2020). 

 

Além disso, com relação às boas práticas voltadas para auxiliar o planejamento, a 

formalização e a execução de tais instrumentos, de forma geral (VOJVODIC; ASTONE; 

VILELLA, 2015) consignou sugestões de fácil implementação, independentemente de 

alterações legais ou institucionais, conforme se verifica no quadro 21.  

 

Quadro 21 – Sugestões de fácil implementação 
Boas Práticas  

Acesso e divulgação de informações: elaboração de manuais ou a divulgação de fluxogramas com a adoção 

de uma linguagem mais clara nos documentos e diretrizes relacionados a procedimentos de compras 
para maior compreensão.  

Interação entre órgãos públicos e entre estes e o mercado: a criação de espaços de diálogo e troca de 
experiências, a exemplo das hackatonas ou feiras de inovação, para que o poder público possa conhecer as 

soluções disponíveis no mercado, especialmente considerando que as pequenas startups não têm a mesma 

entrada na administração para apresentar seus produtos, como possuem as grandes empresas de tecnologia.  

Concorrência: incentivar o uso da concorrência como forma de seleção da contratação. Grande parte das 

compras é realizada por inexigibilidade de licitação, o que é um formato favorável àqueles que já têm 

inserção na estrutura de compras do governo. Ela é facilitadora, pois agiliza o processo de contratação. No 

entanto, o gestor público pode optar por abrir concorrência, porém, com base em critérios qualitativos, ou 

mesmo equilibrando preço e qualidade (por melhor técnica ou técnica e preço).  

Exigência de justificativas para os critérios escolhidos: no caso da contratação por técnica, o alvo de 

eventual fiscalização ou auditoria passa a ser o processo de escolha desses critérios, sua justificativa, a 

atribuição de peso a cada um deles e outros elementos destinados a assegurar que as exigências 

decorrem das verdadeiras necessidades, relativamente subjetivas, em que a construção de métricas 

consistentes e razoáveis pode ser um diferencial.  

Utilização da modalidade de compras concurso para o fomento da inovação e conhecimento de 

novas soluções: o concurso é uma modalidade de compra destinada à seleção de trabalho técnico, científico, 

artístico ou projeto arquitetônico, ou seja, que exige criação intelectual. No concurso, há a instituição de 

prêmio ou remuneração aos vencedores e não propriamente um pagamento por prestação de serviços. A 
remuneração do vencedor fica condicionada à cessão de direitos relativos ao seu trabalho ao poder público, 

que vai utilizá-lo conforme previsão no edital. Entre as vantagens da modalidade, elenca-se a possibilidade 

de contratar o melhor projeto e não a empresa; o fato de a administração saber exatamente o projeto que está 

contratando, pois a execução é anterior à seleção (seleciona-se o projeto pronto) e, por fim, o aumento na 

competitividade entre as empresas projetistas e a possibilidade de o estado aproximar-se de novas ideias e 

soluções na área licitada. Embora inadequado para compras de grande escala, pode ser um bom modelo para 

conhecimento e fomento de inovações tecnológicas na educação.  

Fonte: Vojvodic, Astone e Vilella (2015).  
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Além disso, o BID publicou, recentemente, o estudo “Compras públicas de inovação - 

Revisitando as compras públicas no Brasil: oportunidades jurídicas e institucionais”. O 

material produzido, apesar de trazer, em grande parte, recomendações de melhoria nas 

políticas públicas, elencou as etapas a serem seguidas quando da execução da nova 

modalidade de licitação inserida pela Lei nº 14.133/2021 (BRASIL, 2021a), o diálogo 

competitivo (Quadro 22) 

 

Quadro 22 - Etapas do diálogo competitivo 
Pré-seleção Diálogo Fase competitiva 

O edital deverá apresentar:  

a) Necessidades da administração; 

b) Exigências já deferidas; 

c) Critérios objetivos para a pré-

seleção dos licitantes; 

c) Prazo mínimo de 25 dias úteis 

para a manifestação de interesse 

em participar. 

Isonomia na divulgação. 

Reuniões registradas em ata e 

gravadas em áudio e vídeo. 

Diálogo será encerrado por 

decisão fundamentada da 

comissão quando identificada 

a solução que atenda à 

necessidade da Administração. 

Novo edital contendo: 

a) Especificação da solução identificada; 

b) Critérios objetivos para a seleção da 

proposta mais vantajosa; 

c) Prazo mínimo de 60 dias úteis para a 

apresentação das propostas; 

d) A Administração pode solicitar 

ajustes às propostas apresentadas. 

Fonte: Fassio et al. (2021). 

 

E ainda tece algumas considerações acerca do controle, conforme abaixo: 

Interpretar separadamente a legislação de inovação do marco legal que rege as 

compras públicas em geral. Mesmo após a reforma do Marco Legal de CT&I, em 

2016, ainda parece ser fundamental promover ações de advocacy, especialmente no 

meio jurídico, para consolidar a leitura de que os instrumentos de contratações 

públicas de inovação devem ser interpretados e aplicados separadamente da 

legislação que rege as compras públicas em geral. Dessa maneira, harmonizar os 

entendimentos da Advocacia Pública e de órgãos de controle, como a CGU e o 

TCU, sobre a interpretação e a aplicação da lei de Inovação é um passo importante 

para reduzir a burocracia na área de CT&I e conferir mais previsibilidade aos 

parâmetros que serão exigidos e observados pelo controle interno e externo. 
Familiaridade dos gestores e do controle. As contratações de inovação pelo Poder 

Público devem priorizar caminhos já conhecidos e que contem com a familiaridade 

dos gestores e dos órgãos de controle, conferindo assim mais transparência e 

processualidade à tomada de decisões relativas ao processo de contratação. Como no 

momento inicial da demanda ainda não se sabe se o problema apontando comportará 

efetivamente uma compra pública para sua solução, parece fazer sentido estruturar 

um fluxo comum de planejamento prévio para contratações de inovação onde a 

indicação de boas práticas, como consultas públicas e formação de grupos de 

especialistas, evita a necessidade de repetição posterior dessas etapas (FASSIO et 

al., 2021). 

 

Nota-se que, dentre as diversas recomendações, consta a necessidade de elaboração de 

manuais ou a divulgação de fluxogramas com a adoção de uma linguagem mais clara nos 

documentos e diretrizes relacionados a procedimentos de compras para facilitar a 

compreensão de todos os atores. Por conseguinte, é possível constatar a importância da 

padronização dos procedimentos e orientações acerca das contratações públicas que envolvam 

inovação. Dentre as diversas ferramentas está a relação de checagem mínima, mais conhecida 

como checklist de conformidade documental, que orienta, minimamente, a equipe durante a 
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formalização de determinado contrato. Essas ferramentas são utilizadas tanto pela própria 

administração, quando da elaboração e formalização da contratação/aquisição, como pelos 

responsáveis pelo controle interno, a fim de identificar eventuais inconsistências. 

Assim, destaca-se a pesquisa intitulada “Aplicação de um modelo de checklist como 

metodologia de gestão de riscos na conformidade de registro de gestão no âmbito da 

Defensoria Pública da União – um estudo de caso”, de Marra e Silva (2020), que procurou 

comprovar que o modelo proposto e implementado de checklist e a sua respectiva aplicação 

constituem efetiva ferramenta de apoio para  realizar  a  certificação da conformidade de 

registro de gestão, além de apresentar vários benefícios no aprimoramento da gestão de riscos 

e nas certificações dos pagamentos realizados em uma unidade gestora, resguardando o 

ordenador de despesas como gestor público. Observa-se que a certificação dos documentos no 

âmbito do Governo Federal é um dos procedimentos de controle, o qual consiste na 

verificação dos documentos que correspondem aos registros gerados no Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) relativos aos atos diários da  execução 

orçamentária e financeira e constitui um importante instrumento de controle preventivo, 

possibilitando  a  redução  de  riscos  na  aplicação  dos  recursos  públicos, sendo regulada 

pela Instrução Normativa nº 06/2007 da Secretaria do Tesouro Nacional (SECRETARIA DO 

TESOURO NACIONAL, 2007). 

De acordo com a referida pesquisa, a utilização dos instrumentos adequados de 

trabalho, como o checklist, consegue oferecer suporte ao ordenador de despesa, seja para 

resguardá-lo de impropriedades e irregularidades praticadas por si ou por sua equipe, seja para 

reforço na tomada de decisões com medidas inovadoras ou apenas ações corretivas.  E 

concluiu que todo o processo de elaboração do modelo de checklist provocou a melhora das 

atividades. Além disso, permitiu a mitigação de riscos e a correção tempestiva de 

impropriedades constatadas. O estudo elencou, ainda, alguns benefícios constatados derivados 

da utilização do checklist, especificamente no caso da análise e certificação da conformidade 

de registro de gestão: proteger o ordenador de despesas e o gestor financeiro; melhorar o 

desempenho dos pagamentos; encorajar a assertividade; aumentar a probabilidade de alcance 

dos objetivos; melhorar a alocação dos recursos; proporcionar base confiável para a tomada 

de decisão; melhorar a governança; melhorar a confiança das partes interessadas; oferecer 

segurança razoável aos gestores; identificar e avaliar a severidade do risco; proporcionar uma 

abordagem sistemática e disciplinada (MARRA; SILVA, 2020). 
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Dessa maneira, consta do Relatório de Avaliação de Controle Interno nº 02/2018 da 

CGE/MT uma recomendação para a implementação de metodologia sistemática por meio de 

manuais e checklists que indiquem como se executa o fluxo de ações das aquisições 

governamentais, por etapas, com vistas a uniformizar os processos em todos os órgãos do 

Poder Executivo Estadual (CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, 2019). 

Nesse sentido, destaca-se a coletânea de pareceres e instrumentos jurídicos do Marco 

Legal da CT&I desenvolvida pela CGU, que traz, além de orientações concernentes a 

matérias específicas (transferência de tecnologia, contrato de confidencialidade etc.), 

inúmeros checklists de conformidade para auxiliar as instituições públicas na execução desses 

instrumentos. 

Observa-se ainda, no tocante aos assuntos relacionados à propriedade intelectual e 

instrumentos utilizados para a transferência de tecnologia, que a coleção desenvolvida pelo 

Santos (2019), em especial, as séries “Conceitos e aplicações de propriedade intelectual” e 

“Conceitos e aplicações de transferência de tecnologia”, além de trabalhar os conceitos, 

aborda a legislação de forma mais clara. 

Com relação às recomendações e boas práticas relativas à modalidade de parceria 

prevista na Lei das Estatais, elas foram trabalhadas na oficina profissional, da qual resultaram 

listas de checagem mínima para a formalização de parcerias estratégicas vinculadas à 

oportunidade do negócio, conforme abordadas no item 5.2 deste estudo. 

 

4.3.3.1 Oficina profissional: proposta de listas de checagem mínima para a formalização de 

parcerias estratégicas vinculadas à oportunidade do negócio (Lei das Estatais)  

 

Este item é oriundo da oficina profissional realizada no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 

(PROFNIT), disciplina obrigatória, com carga horária de 180 horas, a ser desenvolvida no 

ambiente de trabalho do discente.  

Este trabalho iniciou com a identificação das instituições estaduais sob a égide da Lei 

nº 13.303/2016 (BRASIL, 2016b) e suas respectivas vinculações institucionais, as quais se 

encontram elencadas na Lei Complementar nº 612/2019 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

MATO GROSSO, 2019), que regulamenta a organização administrativa do Poder Executivo 

Estadual, conforme quadro 23. 
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Quadro 23 - Organização Administrativa do Poder Executivo Estadual - estatais 
Sociedades de Economia Mista Vinculação Institucional 

1. MT Participações e Projetos S.A (MT-PAR) Casa Civil 

2. Companhia Matogrossense de Mineração 

(METAMAT) 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 

(SEDEC) 

3. Companhia Matogrossense de Gás (MT Gás) 

 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 

(SEDEC) 

4. Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso 

S.A (DESENVOLVE MT) 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 

(SEDEC) 

5. Companhia de Saneamento do Estado de Mato 

Grosso (SANEMAT) - em liquidação 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

(SINFRA) 

6. Central de Abastecimento do Estado de Mato 

Grosso (CEASA/MT) 

Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF) 

Empresas Públicas Vinculação Institucional 

1. Empresa Mato-grossense de Tecnologia da 

Informação (MTI) 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) 

2. Empresa Mato-grossense de Pesquisa, 

Assistência e Extensão Rural (EMPAER) 

Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF) 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Constatou-se que apenas a Empresa Pública de Tecnologia da Informação (MTI) 

regulamentou o art. 28, § 3º, inc. II da Lei nº 13.303/2016 (BRASIL, 2016b), por meio da 

Instrução Normativa nº 002, publicada no D.O.E. em 14/03/2019, conforme a tabela 5. 

 

Tabela 5 - Demonstrativo das instituições que possuem regulamentação própria 
Instituições RLC RPE 

MT-PAR X X 
METAMAT - - 

MT Gás - - 

DESENVOLVE MT - - 

SANEMAT - - 

CEASA/MT - - 

MTI X X 

EMPAER  X - 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Percebeu-se que apenas três instituições possuem Regulamento de Licitações e 

Contratos e apenas duas abarcam a parceria estratégica vinculada à oportunidade do negócio, 

replicando a lei federal.  

Constatou-se ainda que, não obstante seja obrigatória a divulgação de tais 

informações, as instituições não disponibilizam, com exceção da MTI, tais documentos para 

consulta de forma atualizada.  

Posteriormente, foi realizado um estudo do arcabouço jurídico, dos pareceres técnicos 

dos órgãos de controle e dos pareceres emitidos pela PGE/MT acerca do tema por meio de 

uma pesquisa bibliográfica e documental.  

Ao considerar que as estatais do Poder Executivo Estadual, sob a égide da Lei nº  

13.303/2016 (BRASIL, 2016b), não possuem lista de checagem mínima para a conformidade 
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documental para as parcerias estratégicas vinculadas à oportunidade do negócio, prevista no 

inciso II, do parágrafo 3º, do artigo 28 da Lei das Estatais (Lei nº  13.303/2016) (BRASIL, 

2016b), modalidade em que a licitação é afastada, foi definido como objetivo elaborar 

proposta de checagem mínima de forma genérica para auxiliar as estatais a ofertar maior 

segurança jurídica às suas contratações, a ser trabalhada na oficina profissional do PROFNIT.  

Como resultado, foram elaboradas, no âmbito da Subprocuradoria Geral de Aquisições 

da Procuradoria Geral do Estado, duas listas de checagem mínima, uma em que há previsão 

de chamamento público e outra quando a proposta é deflagrada sem o chamamento público, 

as quais se encontram em análise para eventual publicação. 

Para a elaboração da proposta, foi realizada pesquisa bibliográfica e documental, a 

qual, após discussão com a equipe técnica, foi submetida à análise jurídica para eventual 

publicação como orientação técnico-jurídica. 

A proposta foi submetida à equipe da Subprocuradoria Geral de Aquisições e 

Contratos (SGAC) da PGE/MT para correções/sugestões. Após as correções e inserção das 

sugestões, a proposta foi encaminhada ao procurador designado para elaboração do parecer 

jurídico e, se de interesse do órgão, será submetida ao Colégio de Procuradores da PGE/MT e 

ainda, em sendo aprovada, será publicada no Diário Oficial do Estado como instrução 

normativa ou orientação jurídico-normativa. 
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5 CONTRIBUIÇÕES  

 

Este estudo buscou trazer as recomendações acerca das contratações de inovação 

realizadas pela Administração Pública que pudessem fornecer maior segurança jurídica aos 

gestores públicos. E, a partir do cumprimento dos objetivos específicos, a pesquisa resultou 

nas seguintes contribuições: 

 

a) Objetivo específico 1 – Realizar análise da produção científica nacional e 

internacional para fundamentar o estudo: a fim de obter indicativos a respeito da 

produção científica, bem como conceituações, desafios e tendências apontadas. Essa 

análise resultou na elaboração do artigo científico intitulado “Contratações Públicas 
de Inovação: análise da produção científica nacional e internacional”, o qual foi 

submetido à “Revista Eletrônica de Administração da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - READ”, periódico com Qualis CAPES (classificação B1), vigente 

na área de Administração, constante no Apêndice A, ocasião em que foi realizada 

uma análise bibliométrica da qual resultaram indicadores a respeito do crescimento 

da produção científica, além da análise de uma amostra de artigos, que oportunizou 

realizar um levantamento de temas relacionados ao estudo. 

b) Objetivo específico 2 – Realizar o levantamento das contratações realizadas pelo 

Poder Executivo Estadual, a partir dos extratos publicados no D.O.E, no período de 

2015-2020, a fim de demonstrar sua relevância econômica para o Estado de Mato 

Grosso: a pesquisa tinha por objetivo inicial contemplar todos os órgãos e 
instituições do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, no entanto, durante a 

pesquisa, foram encontradas diversas limitações. Assim, o levantamento foi 

realizado por amostragem, contemplando apenas um órgão estadual, a Secretaria de 

Estado de Saúde (SES/MT), do qual oportunizou constatar o volume e, 

consequentemente, a relevância das compras públicas para o Estado de Mato 

Grosso. As limitações consignadas levantaram a discussão acerca da importância da 

publicidade dos atos administrativos no tocante aos procedimentos de aquisições e 

contratos. Tal discussão compõe esta dissertação. 

c) Objetivo específico 3 – Realizar o levantamento das recomendações/boas 

práticas que possam fornecer maior segurança jurídica às contratações de inovação, 

considerando as especificidades da legislação estadual a partir dos modelos jurídicos 

utilizados e desafios enfrentados: a realização desse levantamento permitiu 
identificar os modelos jurídicos que vêm sendo utilizados para a contratação de 

inovação, os problemas enfrentados, bem como as formas de mitigação desses 

problemas, com a observância de recomendações e aproveitamentos das boas 

práticas compartilhadas, de modo a ofertar maior segurança jurídica a tais 

contratações. A partir da identificação da parceria estratégica vinculada à 

oportunidade do negócio, prevista no inciso II, §3º do art. 28 da Lei nº 13.303/2016 

(BRASIL, 2016b)  (Lei das Estatais) como um dos modelos jurídicos que 

possibilitam a aquisição de inovação, as recomendações e boas práticas levantadas 

na pesquisa foram trabalhadas na oficina profissional, disciplina obrigatória do 

PROFNIT, resultando em uma proposta de “Modelos de Checagem Mínima 

(checklist)” para a formalização de tal parceria, a ser publicada, caso aprovada pela 
PGE/MT, como orientação jurídico-normativa, voltada ao Poder Executivo 

Estadual, a qual se encontra discriminada no manual de procedimentos constante no 

Apêndice C. Além disso, durante este estudo, restou evidente o quanto a IA pode 

auxiliar a Administração Pública na aplicação do controle governamental e, 

consequentemente, no aumento da segurança jurídica nas contratações, razão pela 

qual foi elaborado o artigo intitulado “Inteligência artificial no controle 

governamental”, submetido à revista “Cadernos Técnicos da Controladoria Geral da 

União – CGU”, periódico com Qualis CAPES (classificação B4). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar das limitações da pesquisa, foi possível concluir que a compra pública no 

cenário estadual possui grande representatividade, razão pela qual a mesma deve ser realizada 

de forma inteligente. Por sua vez, a pesquisa demonstrou ainda a necessidade de padronização 

dos extratos publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e melhoria na 

publicidade dos atos relativos às aquisições e contratações realizadas pelo Poder Executivo 

Estadual. 

A padronização dos extratos contendo as informações mínimas necessárias contribui 

sobremaneira ao acesso à informação, bem como em caso de eventual integração entre 

sistemas, sendo de fundamental importância constar a fundamentação jurídica nos extratos.  

Nota-se que há inúmeros sistemas, os quais não são integrados, o que, possivelmente, 

prejudica a rotina de publicação das informações relativas aos contratos nos sítios 

institucionais e/ou no Portal da Transparência. Ocorre que, por lei, o cidadão deve ter acesso a 

tais informações de forma facilitada, sendo assim, o ideal seria o Governo do Estado optar por 

concentrar as informações em apenas um local, priorizando, assim, o Portal da Transparência, 

a exemplo do Governo Federal. 

É imperioso mencionar ainda que a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133) determina a 

publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) (BRASIL, 2021a). 

Assim, dadas a relevância da matéria e a dificuldade enfrentada pelos agentes públicos 

quando da contratação de inovação, é de fundamental importância a realização de estudos, a 

partir de pesquisas realizadas na área, que possam contribuir para uma maior compreensão do 

tema de modo a subsidiar os órgãos governamentais a melhorar suas contratações.  

A partir da análise da bibliografia, ficou demonstrado que os contratos públicos, 

embora tenham como objetivo primordial resolver uma demanda da Administração Pública, 

precisam levar em consideração os inúmeros objetivos, dentre eles, o incentivo à inovação, 

haja vista que a inovação é considerada um dos principais vetores do crescimento econômico. 

Assim, considerando o valor despendido pela Administração Pública com as aquisições 

governamentais, a compra pública de inovação torna-se uma grande oportunidade de não só 

solucionar desafios do setor público e melhorar os serviços ofertados aos cidadãos, como 

incentivar as empresas e impulsionar a economia, inclusive com a geração de empregos, o que 

demonstra sua relevância, principalmente agora. 
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No tocante à conceituação de contratos públicos de inovação, embora sejam 

classificados, em geral, em “compras públicas pré-comerciais”, as quais exigem 

desenvolvimento de P&D, e “compras públicas de inovação”, as quais tratam da aquisição de 

produtos ou serviços que, apesar de prontos, não foram introduzidos no mercado, tal 

classificação vem sendo discutida e não tem sido vista como a mais adequada, pois não abarca 

todas as aquisições, sendo defendida uma terceira classificação: as “compras favoráveis à 

inovação”, as quais englobariam novas formas de incentivar práticas que possam favorecer 

soluções inovadoras (UYARRA et al., 2014). Diante disso, alguns autores realizaram esforços 

para classificar os diferentes tipos de compras públicas, buscando, assim, contribuir para a 

criação de um arcabouço de referência que dê subsídios aos gestores na tomada de decisão.  

Por sua vez, embora o potencial estratégico dos contratos de inovação seja 

considerado de grande relevância, seu êxito depende de um conjunto de atividades específicas 

que não podem ser improvisadas, pois exigem conhecimento especializado. Da bibliografia 

estudada, restou claro que a cooperação entre os atores envolvidos e a promoção do 

compartilhamento de informações podem ajudar a criar as capacidades necessárias para 

garantir contratos públicos de inovação eficientes, tendo sido apontada a modalidade “diálogo 

competitivo” como uma das tendências para a consecução desse objetivo, com destaque ainda 

para a importância da gestão da propriedade intelectual, haja vista que a cultura da PI ainda é 

incipiente, o que denota a necessidade de maior coesão das políticas públicas governamentais. 

Nesse sentido, é importante consignar que o Brasil está caminhado na direção apontada pela 

literatura, conforme se verifica nos esforços realizados no sentido de fortalecer o ecossistema 

de inovação e regulamentar formas que favoreçam a aquisição de inovação, a exemplo do 

Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 10.973/2004) (BRASIL, 

2004a), da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) (BRASIL, 2016)  e da nova Lei de Licitações 

(Lei nº 14.133/2021) (BRASIL, 2021a), que introduziu o “diálogo competitivo” como uma 

nova modalidade de licitação. 

Observa-se que a contratação de produtos ou serviços que envolvam inovação pelo 

poder público ocorre, em geral, por meio de contratação direta por dispensa de licitação, 

inexigibilidade ou ainda inaplicabilidade de licitação. Além disso, essas contratações 

envolvem situações específicas, o que provoca apreensão por parte dos gestores, que podem 

ser questionados sobre a lisura da contratação (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 

2020c). Assim, o trabalho também apresenta as recomendações e as boas práticas constantes 

na bibliografia, em especial, na doutrina, jurisprudência, relatórios e estudos técnicos, 
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concernentes às hipóteses legais identificadas para compras públicas de inovação, que possam 

contribuir para a discussão e, eventualmente, para a adoção de tais instrumentos. 

 

6.1 Trabalhos futuros 

 

Embora a pesquisa tenha atingido seus objetivos, não foi possível aprofundar nos 

seguintes temas: “gestão da propriedade intelectual nas contratações públicas que envolvam 

inovação” e “a importância da publicidade dos atos administrativos concernentes às 

aquisições e contratos”, os quais poderão ser objeto de pesquisa futura e destacados por meio 

da elaboração de artigos científicos. Do mesmo modo, não foi possível compilar as 

recomendações e as boas práticas, de forma pormenorizada, em um único documento (guia, 

cartilha ou manual), para a utilização pelo Poder Executivo Estadual de Mato Grosso, o que 

poderá ser abordado em estudo futuro. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Contratação Pública de Inovação:  Análise da Produção Científica Nacional 

e Internacional 

Tipo do produto no apêndice: 

Artigo científico. 

Título do Produto: 

Contratação pública de inovação: análise da produção científica nacional e internacional. 

Resumo: 

O presente artigo teve por objetivo realizar uma análise da produção científica nacional e 

internacional sobre contratação pública de inovação, a partir de uma pesquisa exploratória, 

com emprego das abordagens quantitativa e qualitativa, a fim de conhecer a evolução do 

conhecimento sobre o tema proposto. O levantamento bibliográfico foi efetuado na base 

Web of Science, com emprego da terminologia “((public or government) AND (procurement 

or purchase or contract) AND (innovation or innovative solutions)) OR (pre commercial 

procurement))”. Para tanto, foi realizada análise bibliométrica de 2015 documentos no 

período de 1945 a 2021, dos quais, foram selecionados 180 artigos científicos do período de 

2009 a 2021, com acesso aberto, compreendidos em sete categorias da WoS. 

Posteriormente, após a leitura dos títulos e resumos dos 180 artigos selecionados 

inicialmente, considerando a pertinência temática, foi realizada análise de uma amostra de 

20 artigos científicos. Os indicadores resultantes da análise bibliométrica demostraram a 

evolução da pesquisa acerca do tema nos últimos anos e os autores que têm contribuído 

para o estudo do tema. Já a análise temática permitiu uma maior compreensão do assunto 

além das recomendações apontadas pela literatura selecionada.  

Abstract: 

The purpose of this article was to carry out an analysis of national and international 

scientific production on public procurement and innovation, based on an exploratory 

research, using quantitative and qualitative approaches, aiming to highlight its importance 

and evolution, as well as to contribute to a better understanding of the theme. The 

bibliographic survey was carried out on the Web of Science database, using the 

terminology ((public or government) AND (procurement or purchase or contract) AND 

(innovation or innovative solutions)) OR (pre commercial procurement)). For this purpose, 

a bibliometric analysis of 2015 documents was performed out from 1945 to 2021 and 

thematic analysis of a sample of 20 scientific articles, from 180 articles selected in the 

period from 2009 to 2021, with open access, comprised in seven categories of the WoS. To 

define the sample, thematic relevance was considered, based on the reading of titles and 

abstracts. The indicators resulting from the bibliometric analysis showed the evolution of 

research on the theme in recent years and the authors who have contributed to the study of 

the theme. The thematic analysis, on the other hand, allowed a greater understanding of the 

concepts and classifications of public procurement related to innovation, in addition to the 

recommendations pointed out by the selected literature. 

Introdução:  

O princípio da eficiência, preconizado pela Constituição Federal de 1988, tem ganhado 

nova dimensão quando se trata de aplicar os recursos de forma mais eficiente, não se 

restringindo apenas à satisfação das necessidades primárias das instituições públicas. A 



 

 
 

 
 

102 
 

cada aquisição pública, é preciso que a solução escolhida também proporcione valor em 

termos de qualidade, relação custo/eficácia, impacto ambiental/social e oportunidade ao 

mercado dos fornecedores. Portanto, a contratação pública atualmente possui múltiplos 

objetivos. 

Assim, enquanto eficiência e efetividade estão entre os primeiros objetivos da compra 

pública, os governos também têm empregado tal aquisição para perseguir objetivos 

políticos secundários adicionais, os quais incluem a promoção do crescimento sustentável, 

o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, inovação, padrões para gestão 

sustentável de negócios ou objetivos industriais gerais que são alcançados através de suas 

políticas de aquisição (OCDE/EUROSTAT, 2018). 

Diante desse cenário, a adoção de soluções inovadoras representa uma oportunidade de 

desenvolver valiosos serviços à população. Nesse sentido, as contratações de inovação 

podem contribuir tanto para melhoria dos serviços prestados à população quanto para 

estimular a inovação.  

Isso pode ser evidenciado pelo percentual do produto interno bruto (PIB) correspondente a 

compras públicas, que, nos países membros da OCDE, foi em média 13,8% no ano de 

2015. No Brasil, de acordo com as informações constantes no portal de compras do 

Governo Federal, às aquisições registradas mostram que, no ano de 2017, mais de R$ 47 

bilhões em bens e serviços foram adquiridos (COSTA; TERRA, 2019). Desse modo, 

considerando sua relevância, as recomendações incluem não só fortalecer as contratações, 

como fazer de forma inovadora. Ademais, quando se fala em ecossistema de inovação no 

Brasil, é preciso ter em mente que ele representa 30% de todo ecossistema latino 

americano, o que reforça sua importância (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2020). 

Por outro lado, o gestor fica adstrito à legalidade e aos demais princípios que regem a 

administração pública, não podendo se esquecer das normas jurídicas que permeiam o 

direito administrativo, sob pena de expor a si próprio e a instituição, frente aos órgãos de 

controle. Nesse sentido, estudos mostram que há dificuldades significativas por parte da 

Administração Pública em incorporar na sua prestação de serviço à eficiência que as 

inovações são capazes de prover, dentre elas: a falta de conhecimento técnico e jurídico; a 

indefinição do objeto a ser contratado e dos instrumentos legais disponíveis para a 

contratação; a falta de compreensão das diferentes soluções existentes; a dificuldade de 

negociar condições principais e acessórias do contrato; a dificuldade de contratação de 

tecnologia que ainda não existe, e, o receio dos órgãos de controle (VOJVODIC, 2015; 

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO FINANCEIRA, 2020).  

Além das dificuldades supracitadas, os inúmeros casos de corrupção e, consequentemente, a 

introdução de maior rigor do controle governamental, contribui para esse quadro (RAUEN, 

2021). Essas dificuldades geram contratações ineficientes; baixa inovação; enquadramento 

legal equivocado; desperdício de recursos; instrução processual deficiente; execução e 

acompanhamento deficitário; apontamento por parte dos órgãos de controle; ausência de 

gestão da propriedade intelectual; abertura de processos administrativos para apuração de 

responsabilidade; demandas judiciais; prestação de serviço deficitário à população; e, 

prejuízo ao desenvolvimento econômico do Estado (SQUEFF, 2017). 

Por essa razão, vem ganhando ênfase a discussão, do ponto de vista jurídico, acerca dos 

diversos modelos de contratação disponível ao administrador público que possibilitam 

aquisição de inovação. Isto posto, considerando que a inovação é um elemento fundamental 

na dicotomia eficiência versus controle, onde sua contratação possui natureza excepcional 

na legislação e caráter diferenciado, merece destaque constante nos estudos sobre 

administração pública (SQUEFF, 2017).  

Assim, considerando as especificidades do tema, buscou-se a partir do levantamento 

bibliográfico, realizar uma análise da produção científica nacional e internacional sobre 
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contratação pública de inovação, a partir de uma pesquisa exploratória, com emprego das 

abordagens quantitativa e qualitativa, a fim de conhecer a evolução do conhecimento sobre 

o tema proposto. 

O presente artigo encontra-se estruturado em 4 seções: referencial teórico; metodologia; 

análise dos resultados; e, as considerações finais.  

Procedimentos adotados para a elaboração do produto:  

Pesquisa exploratória, delimitada ao levantamento bibliográfico (artigos científicos). 

Evidência do Produto: 

Artigo submetido à “Revista Eletrônica de Administração da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - READ”, periódico com Qualis CAPES (classificação B1), vigente na área 

de Administração, conforme o protocolo abaixo: 
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE INOVAÇÃO: 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

RESUMO 

O presente artigo teve por objetivo realizar uma análise da produção científica nacional e 

internacional sobre contratação pública de inovação, a partir de uma pesquisa exploratória, 

com emprego das abordagens quantitativa e qualitativa, a fim de conhecer a evolução do 

conhecimento sobre o tema proposto. O levantamento bibliográfico foi efetuado na base Web 

of Science, com emprego da terminologia “((public or government) AND (procurement or 

purchase or contract) AND (innovation or innovative solutions)) OR (pre commercial 

procurement))”. Para tanto, foi realizada análise bibliométrica de 2015 documentos no 

período de 1945 a 2021, dos quais, foram selecionados 180 artigos científicos do período de 

2009 a 2021, com acesso aberto, compreendidos em sete categorias da WoS. Posteriormente, 

após a leitura dos títulos e resumos dos 180 artigos selecionados inicialmente, considerando a 

pertinência temática, foi realizada análise de uma amostra de 20 artigos científicos. Os 

indicadores resultantes da análise bibliométrica demostraram a evolução da pesquisa acerca 

do tema nos últimos anos e os autores que têm contribuído para o estudo do tema. Já a análise 

temática permitiu uma maior compreensão do assunto além das recomendações apontadas 

pela literatura selecionada.  

Palavras-chave: Compras governamentais. Contratos públicos. Inovação.  

 

INNOVATION PUBLIC CONTRACTS: 

ANALYSIS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL SCIENTIFIC PRODUCTION 

 

The purpose of this article was to carry out an analysis of national and international scientific 

production on public procurement and innovation, based on an exploratory research, using 

quantitative and qualitative approaches, aiming to highlight its importance and evolution, as 

well as to contribute to a better understanding of the theme. The bibliographic survey was 

carried out on the Web of Science database, using the terminology ((public or government) 

AND (procurement or purchase or contract) AND (innovation or innovative solutions)) OR 

(pre commercial procurement)). For this purpose, a bibliometric analysis of 2015 documents 
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was performed out from 1945 to 2021 and thematic analysis of a sample of 20 scientific 

articles, from 180 articles selected in the period from 2009 to 2021, with open access, 

comprised in seven categories of the WoS. To define the sample, thematic relevance was 

considered, based on the reading of titles and abstracts. The indicators resulting from the 

bibliometric analysis showed the evolution of research on the theme in recent years and the 

authors who have contributed to the study of the theme. The thematic analysis, on the other 

hand, allowed a greater understanding of the concepts and classifications of public 

procurement related to innovation, in addition to the recommendations pointed out by the 

selected literature. 

Keywords: Government procurement. Public procurement. Innovation. 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE INNOVACIÓN: 

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Este artículo tuvo como objetivo analizar la producción científica nacional e internacional 

sobre contratación pública de innovación, a partir de una investigación exploratoria, 

utilizando enfoques cuantitativos y cualitativos, con el fin de conocer la evolución del 

conocimiento sobre el tema propuesto. La encuesta bibliográfica se llevó a cabo en la base de 

datos de Web of Science, utilizando la terminología ((pública o gubernamental) AND 

(adquisición o compra o contrato) AND (innovación o soluciones innovadoras)) OR 

(contratación precomercial)). Para ello, se realizó un análisis bibliométrico de documentos de 

2015 desde 1945 hasta 2021, de los cuales se seleccionaron 180 artículos científicos de 2009 a 

2021, con acceso abierto, que comprenden siete categorías de WoS. Posteriormente, luego de 

leer los títulos y resúmenes de los 180 artículos inicialmente seleccionados, considerando la 

relevancia temática, se analizó una muestra de 20 artículos científicos. Los indicadores 

resultantes del análisis bibliométrico mostraron la evolución de la investigación sobre el tema 

en los últimos años y los autores que han contribuido al estudio del tema. El análisis temático, 

en cambio, permitió una mayor comprensión del tema más allá de las recomendaciones 

señaladas por la literatura seleccionada. 

 

Palabras clave: Contratación pública. Contratos públicos. Innovación. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O princípio da eficiência, preconizado pela Constituição Federal de 1988, tem ganhado 

nova dimensão quando se trata de aplicar os recursos de forma mais eficiente, não se 
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restringindo apenas à satisfação das necessidades primárias das instituições públicas. A cada 

aquisição pública, é preciso que a solução escolhida também proporcione valor em termos de 

qualidade, relação custo/eficácia, impacto ambiental/social e oportunidade ao mercado dos 

fornecedores. Portanto, a contratação pública atualmente possui múltiplos objetivos. 

Assim, enquanto eficiência e efetividade estão entre os primeiros objetivos da compra 

pública, os governos também têm empregado tal aquisição para perseguir objetivos políticos 

secundários adicionais, os quais incluem a promoção do crescimento sustentável, o 

desenvolvimento de pequenas e médias empresas, inovação, padrões para gestão sustentável 

de negócios ou objetivos industriais gerais que são alcançados através de suas políticas de 

aquisição (OCDE/EUROSTAT, 2018). 

Diante desse cenário, a adoção de soluções inovadoras representa uma oportunidade de 

desenvolver valiosos serviços à população. Nesse sentido, as contratações de inovação podem 

contribuir tanto para melhoria dos serviços prestados à população quanto para estimular a 

inovação.  

Isso pode ser evidenciado pelo percentual do produto interno bruto (PIB) 

correspondente a compras públicas, que, nos países membros da OCDE, foi em média 13,8% 

no ano de 2015. No Brasil, de acordo com as informações constantes no portal de compras do 

Governo Federal, às aquisições registradas mostram que, no ano de 2017, mais de R$ 47 

bilhões em bens e serviços foram adquiridos (COSTA; TERRA, 2019). Desse modo, 

considerando sua relevância, as recomendações incluem não só fortalecer as contratações, 

como fazer de forma inovadora. Ademais, quando se fala em ecossistema de inovação no 

Brasil, é preciso ter em mente que ele representa 30% de todo ecossistema latino americano, o 

que reforça sua importância (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2020). 

Por outro lado, o gestor fica adstrito à legalidade e aos demais princípios que regem a 

administração pública, não podendo se esquecer das normas jurídicas que permeiam o direito 

administrativo, sob pena de expor a si próprio e a instituição, frente aos órgãos de controle. 

Nesse sentido, estudos mostram que há dificuldades significativas por parte da Administração 

Pública em incorporar na sua prestação de serviço à eficiência que as inovações são capazes 

de prover, dentre elas: a falta de conhecimento técnico e jurídico; a indefinição do objeto a ser 

contratado e dos instrumentos legais disponíveis para a contratação; a falta de compreensão 

das diferentes soluções existentes; a dificuldade de negociar condições principais e acessórias 

do contrato; a dificuldade de contratação de tecnologia que ainda não existe, e, o receio dos 
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órgãos de controle (VOJVODIC; ASTONE; VILELLA, 2015; LABORATÓRIO DE 

INOVAÇÃO FINANCEIRA, 2020).  

Além das dificuldades supracitadas, os inúmeros casos de corrupção e, 

consequentemente, a introdução de maior rigor do controle governamental, contribui para esse 

quadro (RAUEN, 2021). Essas dificuldades geram contratações ineficientes; baixa inovação; 

enquadramento legal equivocado; desperdício de recursos; instrução processual deficiente; 

execução e acompanhamento deficitário; apontamento por parte dos órgãos de controle; 

ausência de gestão da propriedade intelectual; abertura de processos administrativos para 

apuração de responsabilidade; demandas judiciais; prestação de serviço deficitário à 

população; e, prejuízo ao desenvolvimento econômico do Estado (SQUEFF, 2017). 

Por essa razão, vem ganhando ênfase a discussão, do ponto de vista jurídico, acerca dos 

diversos modelos de contratação disponível ao administrador público que possibilitam 

aquisição de inovação. Isto posto, considerando que a inovação é um elemento fundamental 

na dicotomia eficiência versus controle, onde sua contratação possui natureza excepcional na 

legislação e caráter diferenciado, merece destaque constante nos estudos sobre administração 

pública (SQUEFF, 2017).  

Assim, considerando as especificidades do tema, buscou-se a partir do levantamento 

bibliográfico, realizar uma análise da produção científica nacional e internacional sobre 

contratação pública de inovação, a partir de uma pesquisa exploratória, com emprego das 

abordagens quantitativa e qualitativa, a fim de conhecer a evolução do conhecimento sobre o 

tema proposto. 

O presente artigo encontra-se estruturado em 4 seções: referencial teórico; metodologia; 

análise dos resultados; e, as considerações finais.  

 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

A contratação pública é responsável por uma proporção significativa da demanda geral 

de bens e serviços e é cada vez mais visto como um instrumento atraente e viável para a 

persecução dos objetivos da política de inovação. No entanto, já se espera que os contratos 

públicos abordem uma ampla gama de objetivos sociais (UYARRA; FLANAGAN, 2009). 

As pesquisas voltadas para as políticas de inovação pelo lado da demanda (em inglês, 

demand based innovation policies – DBIP) têm ganhado força, principalmente em razão da 

constatação das limitações das políticas de inovação mais tradicionais, que atuam pelo lado da 

oferta, em promover o processo de inovação (SQUEFF, 2018). Entretanto, imperioso ressaltar 
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que em relação às conceituações de compra pública de soluções inovadoras não há definição 

precisa na legislação nacional (SQUEFF, 2017).  

De acordo com as diretrizes da União Europeia (2015), as compras públicas de soluções 

inovadoras (PPI) são utilizadas quando os desafios podem ser enfrentados por soluções 

inovadoras que estão quase, ou já em pequena quantidade no mercado e não precisam de 

P&D; já a as compras públicas pré-comerciais (PCP) podem ser usadas quando ainda não 

houver soluções próximas do mercado e for necessário o desenvolvimento de P&D (UE, 

2020). 

Assim, a contratação pública para inovação como estratégia de política de inovação pelo 

lado da demanda pode assumir diferentes formas. Embora não haja um consenso e nem uma 

definição pela legislação nacional, a contratação de inovação pode ser classificada como: Pre-

commercial procurements – PCP (compras públicas pré-comerciais) e Public procurements of 

innovation – PPI (compras públicas de inovação ou compras públicas para inovação). O 

primeiro instrumento, amplamente adotado no Reino Unido e nos Estados Unidos, visa a 

compra de serviços de pesquisa e desenvolvimento (P&D), com o intuito de desenvolver uma 

solução (produto, serviço ou sistema) ainda não existente no mercado. Já o segundo, embora 

também seja direcionado a compras públicas de soluções ainda não disponíveis no mercado, 

não requer esforço formal de P&D, pois apenas sua introdução no mercado ainda não foi feita 

ou está no início (SQUEFF, 2017). Ou ainda sob as nomenclaturas pré-comerciais (em inglês, 

pre-commercial procurement – PPP ou PCP) e compras públicas de inovação (em inglês, 

public procurement of innovation – PPI). 

Nessa perspectiva, destaca-se o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, 

composto pela Emenda Constitucional nº. 85/2015 (BRASIL, 2015), Lei Federal nº. 

13.243/2016 (BRASIL, 2016) e Decreto Federal nº. 9.283/2018 (BRASIL, 2018), que 

acarretou diversas alterações legislativas e introduziu instrumentos de estímulo à inovação, 

dentre os quais estão: a encomenda tecnológica e o uso da compra pública.  

Nesse contexto, a inovação surge como fator importante para auxiliar no 

desenvolvimento econômico. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA aponta que 

no Brasil as empresas que inovam e diferenciam seus produtos, alcançam maior faturamento; 

maior empregabilidade; oferecem maior remuneração; ofertam melhor qualificação de sua 

mão de obra; e, exportam mais e com preços superiores aos exportadores que não inovam, 

corroborando para o ciclo de crescimento da empresa, o qual abarca quatro fatores: 

geográfico, técnico, econômico e social (CAVALCANTI, 2017).  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-procurement-innovative-solutions
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-procurement-innovative-solutions
http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/pre-commercial-procurement
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O Estado enquanto um importante player nos mais diversos mercados, na maioria dos 

casos como maior demandante, pode servir como fomentador do desenvolvimento 

socioeconômico. Desse modo, além da promoção do desenvolvimento econômico, social e 

ambiental, para a promoção da inovação, o poder de compra do Estado pode ser concebido 

também como instrumento de políticas públicas inserindo no mercado vendedores até então 

afastados do mesmo (COSTA; TERRA, 2019). 

Há, portanto, um interesse muito grande no uso das compras públicas como ferramenta 

de política de inovação, porém, para assegurar um bom rendimento, as pessoas envolvidas em 

contratos públicos de inovação necessitam de possuir um elevado nível de motivação e 

competência (SQUEFF, 2017). Nesse sentido, estudo realizado pelo Brazil Lab (2020), hub 

de inovação que acelera soluções e conecta empreendedores com o poder público, destaca 

que, dentre as dificuldades encontradas para a contratação de solução inovadora está o medo 

do gestor público de sofrer apontamentos e penalidades por parte dos órgãos de controle, o 

que denota a necessidade de maior conhecimento acerca dos conceitos que envolvem o tema e 

o desenvolvimento de instrumentos que apoiem e tragam segurança jurídica para a aplicação 

da legislação, como a elaboração de regulamentações e regras mais claras e processuais, com 

o “passo a passo” detalhado. 

Sendo assim, a fim de destacar a importância e evolução do tema, bem como filtrar 

conceituações e tendências que possam contribuir para uma melhor compreensão da 

contratação de inovação pelo lado da demanda, justifica-se a realização do presente estudo. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia utilizada no presente estudo teve caráter exploratório. De acordo com 

Gil (2002), as pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer 

que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta 

de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, 

essas pesquisas envolvem levantamento bibliográfico e análise de exemplos que "estimulem a 

compreensão" (SELLTIZ et al., 1967 apud GIL, 2002).   



 

 
 

 
 

110 
 

Para o levantamento da literatura científica foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

ocasião em que foi empregada a abordagem quali-quantitativa. Para tanto, foi definido o 

campo de estudo afeto ao tema e selecionada a base Web of Science, coleção principal, 

disponibilizada aos alunos do PROFNIT/UFMT. Para a busca, após a combinação das 

terminologias definidas e respectivos sinônimos, foi empregada a terminologia em inglês 

(palavras chaves e operadores boleanos): ((public or government) AND (procurement or 

purchase or contract) AND (innovation or innovative solutions) OR (pre commercial 

procurement)). 

Como resultado foram encontrados 2015 documentos e posteriormente realizada a 

análise bibliométrica considerando os seguintes indicadores: evolução da produção científica 

brasileira em relação à produção mundial; número de publicações por área de pesquisa; 

número de publicação por tipo de documento; os autores e países que se destacam com maior 

número de publicações; e, o número de publicação brasileira por organização consolidada.  

Usada pela primeira vez por Pritchard em 1969, os resultados encontrados por meio das 

análises bibliométricas ajudam a avaliar o estado atual da ciência, elaborar previsões e apoiar 

tomadas de decisão (MACIAS-CHAPULA, 1998). A bibliometria é conceituada como um 

conjunto de leis e princípios aplicados a métodos estatísticos e matemáticos que buscam 

mapear a produtividade científica de periódicos, autores e representação da informação. Para 

cada um destes campos de estudos são adotadas, respectivamente, as leis de Bradford, de 

Lotka e de Zipf. Outros estudos também se inserem no contexto das pesquisas bibliométricas, 

como por exemplo, os que examinam a análise de citações, (CAFÉ; BRASCHER, 2008). 

Após, foi realizado o refinamento para seleção dos documentos para análise qualitativa. 

Para o refinamento foram filtrados apenas os documentos com “acesso aberto” (560) e 

selecionado o tipo de documento “artigo científico” (466). Posteriormente, foi realizada a 

seleção dos artigos publicados a partir de 2009 (446), ano em que o número de publicação 

duplicou e, após, a seleção por categoria da Web Of Science. Para refinamento, foram 

selecionadas as seguintes categorias: business; public administration; regional urban 

planning; management; law; business finance; e, economics, resultando em 180 artigos 

científicos. 

Após, foi realizada a leitura dos títulos e resumos dos 180 artigos, dos quais, foram 

selecionados 20 para análise do conteúdo temático. Observa-se que as buscas foram realizadas 

em abril de 2021 e exportadas em excel.  
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3 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

3.1 Análise bibliométrica  

No gráfico1 observa-se a evolução anual da produção científica brasileira em relação à 

produção mundial. Essa última, entre 1981 e 1993 obteve um pequeno número publicações 

(entre 1 e 7 por ano), porém, a partir de 1994 a produção cresceu. Em 2007 é possível 

observar um crescimento significativo em relação aos anos anteriores, ressaltando os picos 

ocorridos em 2012 (86) e em 2014 (111). Ressalta-se que em 2021 foram registrados 58 

documentos, sendo 01 brasileiro, todavia, a pesquisa foi efetuada em abril de 2021. Do 

mesmo modo, a produção científica brasileira, entre 2005 e 2011 contou com pequeno 

número de publicações (05), com picos de crescimento nos anos de 2012, 2015 e 2019. Sendo 

possível deduzir que a chamada Lei de Inovação publicada em 2004 e o Novo Marco Legal, 

constituído pela EC n. 85/2015 e pela Lei 13.243/2016 podem ter contribuído para o interesse 

em torno do tema. A amostra pode sofrer alterações devido aos prazos de indexações de 

periódicos na base de dados da WoS.  

Gráfico 1 – Evolução da produção científica brasileira em relação à produção mundial 

(1942-2021). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Nota-se ainda que o primeiro documento publicado disponível na base selecionada data 

de 1981, autoria de Mercadier F. et al., da Escola Politécnica de Paris, França, trata-se de um 

artigo intitulado “Are government purchasing contracts good tools as aid policy for 

innovation" e foi publicado no periódico intitulado “Os Anais de Minas – Paris, em atividade 

desde 1794, estando entre os mais antigos do mundo dedicados à ciência, tecnologia e 

economia. Possui origem no Jornal des Mines criado em 1794.19 Já no Brasil, o primeiro 

documento, datado de 2005, trata-se de um artigo que descreve o setor industrial de química 

fina juntamente com dados históricos de P&D e sua produção no Brasil, a partir da década de 

70. O relato é feito sobre a indústria de química fina no mundo, considerando as questões de 

globalização, contrato, barreiras técnicas ao comércio, competitividade e biotecnologia. 

Quanto à área de pesquisa, o gráfico 2 apresenta as dez áreas com maior número de 

documentos publicados, com destaque para a área de Economia, a qual apresenta maior 

número de publicações (754), o que pode indicar a importância do desenvolvimento 

econômico em torno do tema. Por seu turno, as áreas “administração pública” e “direito 

público” encontram-se com um número considerável, a primeira com 211 e a segunda com 

148 publicações. 

Gráfico 2 - Número de publicação e percentual por área de pesquisa. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 
19Les Annales de Mines. Les publications des Annales de Mines. Disponível em: http://www.annales.org/qui-

sommes-nous.html. Acesso em: 12 jan. 2021. 
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https://gateway-webofknowledge.ez52.periodicos.capes.gov.br/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=pt_BR&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:A1981LH32700008
https://gateway-webofknowledge.ez52.periodicos.capes.gov.br/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=pt_BR&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:A1981LH32700008
http://www.annales.org/qui-sommes-nous.html
http://www.annales.org/qui-sommes-nous.html
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Com relação ao tipo de documento, denota-se na tabela 1, que as publicações se 

concentram nos artigos, com percentual de mais de 74%, por essa razão, quando da análise do 

conteúdo, um dos critérios para refinamento foi a seleção dos artigos científicos. Em segundo 

lugar aparece o documento “anais de conferências”, com 23%, o que demonstra o crescente 

interesse de promover discussões sobre a temática.  

 

Tabela 1 – Número de publicação por tipo de documento 

Tipos de documento Registros % de 1972 

Artigo 1499 74.4 

Anais de Conferências 461 23 

Revisão 80 3.9 

Acesso Antecipado (artigo publicado eletronicamente) 33 1.6 

Material Editorial 19 0.9 

Revisão de Livro 3 0.15 

Capítulo de Livro 1 0.05 

Correção 1 0.05 

Artigo de dados (data paper) 1 0.05 

Ata de Reunião 1 0.05 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O gráfico 3 discrimina os autores com maior número de publicação, com destaque para 

os autores Uyarra e Zabala-Iturriagagoita que se destacam com 7 publicações, dentre as quais, 

algumas foram realizadas em coautoria. Os autores em destaque estão dentre os mais citados. 

 

Gráfico 3 – Autores com maior número de publicação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Por seu turno, o gráfico 4 destaca os 12 países com maior número de publicação, com 

destaque para os EUA (427), Inglaterra (240) e China (227). O Brasil aparece na 12ª posição 

com 69 documentos publicados. 

 
Gráfico 4 – Os doze Países com maior número de publicação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Por sua vez, considerando as 69 publicações do quadro acima, as organizações com 

maior produção científica brasileira sobre o tema no período analisado constam na tabela 2 

abaixo em ordem decrescente de produtividade. As instituições que se destacam são: 

Universidade de Campinas – UNICAMP (11) e Universidade de São Paulo – USP (8). 

 

Tabela 2 – Número e percentual de publicações brasileiras por organização consolidada  
Organizações - Consolidadas Registros % de 69 

Universidade Estadual de Campinas 11 16.176 

Universidade de São Paulo 8 11.765 

Fundação Oswaldo Cruz 6 8.824 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 6 8.824 

Universidade Federal da Bahia 4 5.882 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 4 5.882 

Universidade de Brasília 3 4.412 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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3.2 Análise temática 

 

3.2.1 Seleção da amostra 

 

Considerando a necessidade de conhecer o teor dos artigos e viabilizar a análise dos 

mesmos, após a leitura dos resumos e títulos dos 180 selecionados inicialmente, foram 

destacados 20 artigos com pertinência temática, atendendo ao objetivo desta pesquisa, os 

quais se encontram relacionados na tabela 3. Dentre os trabalhos selecionados, estão estudos 

dos autores que se destacam com maior número de publicação. 

 
Tabela 3 – Artigos científicos selecionados 

 
Item Autor(es) Título do artigo (tradução) Ano publicação 

01 Aschhoff; Sofka 

 

Innovation on demand-Can public procurement drive 

market success of innovations? 

2009 

02 Liyanage et. al Knowledge communication and translation: a 

knowledge transfer model 

2009 

03 Uyarra; Flanagan Understanding the Innovation Impacts of Public 

Procurement 

2010 

04 Edquist; Zabala-

Iturriagagoitia 

Public Procurement for Innovation as mission-oriented 

innovation policy 

2012 

05 Georghiou; Edler; 
Uyarra; Yeow 

Policy instruments for public procurement of 
innovation: Choice, design and assessment 

2014 

06 Uyarra et. al Barriers to innovation through public procurement: A 

supplier perspective 

2014 

07 Edquist; Zabala-

Iturriagagoitia 

Pre-commercial procurement: a demand or supply 

policy instrument in relation to innovation? 

2015 

08 Camargo NM; 

Moreira MF 

Procurement for innovation in the Brazilian Ministry 

of Healf: Present in the Discourse but Not in the 

Bidding Process 

2015 

09 Edler; Yeow Connecting demand and supply: The role of 

intermediation in public procurement of innovation 

2016 

10 Yanchao; Georghiou Signaling and accrediting new technology: Use of 

procurement for innovation in China 

2016 

 

11 

Costa et. al. Patterns of Technological Innovation: a comparative 

analysis between low-tech and high-tech industries in 

brazil. 

 

2016 

12 

 

Mardones Public Procurement of Technology and Innovation as 

a Key Element in Public Policies in the 21st Century 

2016 

13 Ghisetti Demand-pull and environmental innovations: 

Estimating the effects of innovative public 
procurement 

2017 

14 Vasconcelos; Pereira Analysis of the performance of the brazilian 

intellectual property system: challenges and 

perspectives 

2018 

15 Vasconcelos; Silva Intellectual property challenges for the roads of 

innovation in Brazil 

2019 

16 Fernandes Public Procurement in Brazil: Innovation trends, 

advances and difficulties in the recent period 

2019 

17 Rocha Does public procurement for innovation increase 

innovative efforts? The case of Brazil 

2019 

18 Uyarra et al.  Exploring the normative turn in regional innovation 2019 
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policy:  responsibility and the quest for public value 

19 Tatrai; Vorosmarty Non-compliance in public procurement - comparative 
study under EU law 

2020 

20 

 

Selviaridis Effects of public procurement of R&D on the 

innovation process: evidence from the UK small 

business research initiative 

2020 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

3.2.2 Contratação pública de inovação: relevância e multiplicidade de objetivos 

 

Dentre os 20 trabalhos selecionados destaca-se inicialmente o artigo “Non-compliance 

In public procurement – comparative study Under eu law”), segundo o qual, do mesmo modo 

que ocorre na esfera privada, a inovação é de suma importância para o alcance da eficiência 

na esfera pública, pois pode proporcionar oportunidades para obter os mais complexos 

resultados de negócios, atingir objetivos mais inovadores e, promover a inovação (TATRAI; 

VOROSMARTY, 2020).  

O estudo “Policy instruments for public procurement of innovation: Choice, design and 

assessment”, aduz que embora o interesse no uso de compras como um instrumento de 

política industrial e tecnológica não seja novo e tenha surgido como uma nova abordagem do 

'lado da demanda', apoiada pelas recomendações de uma série de relatórios, inclusive da 

União Europeia, seus estudos trouxeram novos desafios aos formuladores de políticas 

públicas. Por essa razão, defende que o sucesso na aquisição de inovação requer uma visão 

compartilhada do futuro entre compradores e fornecedores e que formas sistemáticas de 

identificar e caracterizar esses possíveis futuros são um meio importante para obter êxito.  O 

uso de compras públicas como ferramenta de política de inovação deve acomodar a razão de 

ser das compras, ou seja, que uma organização pública adquira bens ou serviços de que 

precisa para cumprir sua função (GEORGHIOU et. al. 2014).  

Os contratos públicos representam uma parte substancial dos fluxos de comércio 

mundial, totalizando de 10 a 25% do produto interno bruto (PIB) mundial. Estima-se que na 

União Europeia a aquisição pública de bens e serviços (incluindo os inovadores) represente 

16% do PIB (UYARRA; FLANAGAN, 2010).  

O artigo intitulado “Innovation on demand-Can public procurement drive market succes 

of innovations?”, de Aschhoff e Sofka (2009), ao abordar o papel das compras públicas na 

política de inovação, cita o exemplo da Alemanha, em que a inovação é reconhecida como um 

dos principais motores do crescimento econômico, com gastos que giram em torno de 260 

bilhões de euros por ano e, portanto, cerca de 12% do PIB. Dessa forma, a compra pública é 
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reconhecida como o principal instrumento de política de inovação orientada à demanda 

(EDQUIST; ZABALA-ITURRIAGAGOITIA, 2012). 

Nesse sentido, apesar da contratação pública ser responsável por uma proporção 

significativa da demanda geral de bens e serviços, sendo cada vez mais vista como um 

instrumento viável para a persecução dos objetivos da política de inovação, em virtude da sua 

relevância, e esperado que tais contratações abordem uma ampla gama de objetivos sociais. 

Há, portanto, um interesse muito grande no uso das compras públicas como ferramenta de 

política de inovação. Destarte, instrumentos políticos destinados a alcançar outras metas 

(compras, regulamentação, educação, medidas fiscais, etc.) têm sido utilizados a serviço da 

política de inovação. Isso indica que, de forma implícita, os objetivos da política de inovação 

devem coexistir com os demais objetivos. (UYARRA; FLANAGAN, 2010).  

Como exemplo, Ghisetti (2017) aborda o fato de as compras serem vistas cada vez mais 

vistas como uma forma de melhorar a sustentabilidade. Segundo a autora, a Agenda 2030 das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável refere-se explicitamente à necessidade de 

os países promoverem compras sustentáveis como um dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Iniciativa de Contratos Públicos Verdes da Comissão Europeia define uma meta 

de contratação pública verde não vinculativa para favorecer comprovações no desempenho 

ambiental, energético e social de produtos e serviços e estimular o seu desenvolvimento. De 

acordo com o estudo acima, o papel dos contratos públicos verdes combinou a visão do 

desenvolvimento sustentável ao aumento do interesse em compras como forma de estimular a 

inovação (GHISETTI, 2017). 

A contratação pública é um processo usado para planejar e organizar as interações 

público-privadas que criam ou entregam os bens e serviços necessários para atingir os 

objetivos da política, incluindo a promoção de populações saudáveis, desenvolvimento 

sustentável e infraestrutura eficaz. O valor público não deve ser entendido como universal, 

mas como representação dos valores e preocupações dos atores e instituições considerados 

responsáveis por defini-los. Na mesma linha, o que passa a constituir 'desafios sociais' alude à 

noção de um 'público em geral', como representante da sociedade, e uma relação de 

preocupações que se acredita que esse público tenha (UYARRA et. al., 2019). 

 

3.2.3 Classificação  

 

Uyarra e Flanagan (2010) sugerem algumas precauções quanto a tais indicações de uso 

do poder de compra governamental como instrumento de políticas de inovação. Destacam 
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inicialmente um problema conceitual, chamando atenção para o fato de que definições 

comumente utilizadas para a chamada compra de inovação, como “a compra de bens e 

serviços que ainda não existem”, pode excluir muitas categorias de inovação – qual, por 

exemplo, as decorrentes da combinação ou recombinação de bens e serviços que existem –, e, 

dessa forma, tornar-se uma agenda distante da realidade dos compradores públicos. 

Aschhoff e Sofka (2009) classificam as compras públicas de inovação de duas formas: a 

compra de produtos padrão como papel ou clipes de papel, ou seja, não envolvendo inovação 

e aquisição de tecnologia (compra de novas tecnologias e produtos/serviços inovadores); e, 

aquela onde, o Governo, no intuito de promover a contratação pública como instrumento de 

política de inovação, demanda produto pré-definido, o qual pode ser conceituado como a 

compra de um produto ainda não existente, intitulado como instrumento do lado da demanda. 

Já Edquist e Zabala-Iturriagagoitia (2012) - classifica em “compra pública pré-comercial”, 

que tem por objetivo desenvolver uma solução (produto, serviço ou sistema) ainda não 

existente no mercado e que requer pesquisa e desenvolvimento (P&D) e; a “compra pública 

para inovação” (em sentido estrito), que visa à aquisição de soluções ainda não disponíveis no 

mercado, mas que não requer P&D, pois apenas sua introdução no mercado ainda não foi 

realizada ou está no início. 

No entanto, segundo Edquist e Zabala-Iturriagagoitia (2015) a literatura faz uma 

distinção entre a contratação pública de inovação (PPI), que diz respeito à contratação 

comercial em grande escala de produtos já experimentados e testados (EDLER; YEOW, 2016 

apud EDQUIST; ZABALA-ITURRIAGAGOITIA, 2015) e as aquisições pré-comerciais 

(PCP), que implica que os beneficiários do contrato de P&D se envolvam em pesquisas de 

prova de conceito e, posteriormente, em desenvolvimento de produtos e atividades de 

prototipagem. Ou seja, significa que o PCP é frequentemente iniciado para atender a uma 

necessidade operacional do governo, embora também possa ser usado para resolver um 

problema público genérico (EDLER; YEOW, 2016). 

Em termos de estudo de compras e inovação, Yanchao e Georghiou (2016) identificou 

tipos adicionais de instrumentos para a promoção de PPI, mas não sugeriu que a taxonomia 

deve ser mudada. O que sugere é que a adequação e o efeito a eficácia de tais instrumentos 

depende do estado do desenvolvimento do sistema de inovação e no mais amplo, estrutura e 

comunidade de prática para aquisições em que eles estão definidos. 

Por outro lado, ao abordar o papel das compras públicas como política de inovação, o 

artigo “Understanding the Innovation Impacts of Public Procurement” da autora Uyarra e 
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Flanagan (2010), aduz que, muito do debate atual sobre o aproveitamento de aquisições para 

promover a inovação baseia-se em um conjunto limitado de exemplos que não são 

representativos de grande parte das compras públicas, exemplos geralmente de alta tecnologia 

e apoiados por aquisições nos estágios iniciais de desenvolvimento. Um modelo que serve 

para todos é improvável que funcione em todos os contextos de aquisição, mas em todos os 

tipos de aquisições provavelmente terão impactos sobre a inovação ao moldar o ambiente de 

demanda em que os fornecedores inovam e competem. Para tanto, classificam as compras 

públicas em: compras de produtos padronizados (compras eficientes); compras de demandas 

específicas, com emprego de métodos e práticas de produção conhecidos (aquisição 

adaptada); compras com novas soluções técnicas (compras inovação/tecnológicas); e, 

soluções técnicas adaptadas (experimental). Logo, apesar desse aumento de interesse, o 

debate atual é limitado de várias maneiras: minimiza a natureza variada dos contratos públicos 

em termos da ampla gama de tipos de bens e serviços adquiridos pelo setor público; minimiza 

a natureza variada da inovação; e minimiza os múltiplos potenciais efeitos de inovação dos 

contratos públicos.  Nesse sentido, há ampla discussão sobre novas formas de incentivar 

práticas que possam favorecer soluções inovadoras e encorajar compras mais “favoráveis à 

inovação”.  

 

3.2.4 Desafios   

 

De acordo com a pesquisa “Barriers to innovation through public procurement: A 

supplier perspective”, em comparação com a aquisição de produtos, chamados “produtos de 

prateleira”, ou seja, já disponíveis no mercado pelo menor preço possível, a aquisição de 

inovação requer um maior grau de competência interna. Essa ausência de treinamento formal 

para compradores dificulta significativamente o uso adequado de procedimentos de aquisição 

potencialmente mais “amigáveis à inovação”, como o diálogo competitivo, o resultado de 

uma aquisição será influenciado, portanto, tanto pela capacidade das partes no processo, como 

pela natureza do contrato a ser entregue (UYARRA, et. al. 2014). 

Nessa perspectiva, ao analisar o papel da intermediação nas compras públicas de 

inovação para conexão da demanda e oferta, Edler e Yeow (2016) partem do pressuposto de 

que o processo pelo qual os órgãos públicos solicitam, compram e adotam uma solução 

inovadora é caracterizado por desafios específicos e persistentes, e as organizações 

compradoras precisam ser capacitadas e apoiadas sistematicamente para enfrentá-los. 

Segundo o estudo, a geração e a adoção de inovação frequentemente envolvem interações e 
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requerem gerenciamento de risco conjunto no contexto de restrições às regulamentações de 

compras públicas. As organizações públicas estão geralmente sobrecarregadas e carecem de 

capacidades essenciais, no tocante às habilidades de lidar com o processo de definição de 

necessidades, exploração de soluções, condução de compras e adoção e utilização de 

inovações. A aquisição de inovação gera, portanto, uma série de necessidades de 

intermediação, tanto dentro, quanto fora das organizações.  

Evidencia-se, assim, que a falta de diretrizes formalizadas para o uso das compras para a 

inovação pela Administração Pública gera reflexos imediatos aos servidores querem contratar 

inovações, mas não sabem, efetivamente, o que contratar (CAMARGOS; MOREIRA, 2015). 

Algumas implicações gerenciais são propostas no intuito de auxiliar na tomada de 

decisões acerca das questões que envolvem inovação. É preciso que as empresas com baixa 

tecnologia se conectem de forma mais sistemática às fontes de conhecimento para buscar 

novas soluções e, essencial que melhorem sua capacidade de absorver conhecimento, seja por 

intensificação de P&D ou contratação pessoas mais qualificadas (por exemplo, mestres e 

doutores). Precisam, portanto, melhorar suas parcerias externas com clientes, fornecedores, 

pesquisa centros e universidades, entre outros (COSTA et. al, 2016). Pesquisa realizada 

mostrou que empresas envolvidas em compras governamentais foram capazes de expandir 

seus esforços de P&D, fato que pode estar relacionado à construção de capacidade de 

absorção para captar o conhecimento produzido externamente (ROCHA, 2019). 

Desse modo, destaca-se o estudo intitulado “Knowledge communication and translation 

- a knowledge transfer model”, de Liyanage (2009) que apresenta, a partir das teorias de 

comunicação e da tradução, um modelo desenvolvido especificamente para o processo de 

transferência de conhecimento, o qual varia conforme a semelhança da fonte e o receptor no 

tocante ao contexto, técnica e estrutura. Essa transferência deve então se tornar um processo 

reiterativo onde as organizações reutilizam o conhecimento para produzir novos 

conhecimentos, a fim de ganhar novas competências e assim ganhar vantagem competitiva. 

Nesse sentido, é abordada a questão da importância da gestão dos Direitos de 

Propriedade Intelectual – DPI. Nesse quesito, o DPI é apontado como outra forte barreira por 

alguns fornecedores, em virtude da má gestão de tais direitos, particularmente aqueles mais 

comprometidos com P&D. Nas economias desenvolvidas da OCDE, as compras públicas 

estão inseridas em um conjunto claro de regras de DPI. No entanto, as regras de DPI deixam 

alguma flexibilidade quanto à maneira como a PI é alocada em diferentes procedimentos de 

aquisição. A forma como é realizada influencia as estruturas de incentivos dos fornecedores 
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nos procedimentos de contratação pública. Em muitos casos, os termos e condições padrão 

exigidos pelo governo não contem quaisquer disposições que cubram a propriedade 

intelectual ou as condições de licenciamento. Em outros casos, o poder público assume a 

propriedade total dos DPI. As diretivas de compras europeias permitem a transferência de 

propriedade intelectual para o fornecedor, no entanto, esta tende a ser a exceção (UYARRA, 

et. al. 2014).  

Por sua vez, Georghiou et. al. (2014) mostra que em 2005, as diretivas europeias foram 

alteradas com o objetivo de torná-las mais conducentes à inovação, permitindo 

explicitamente, por exemplo, especificações funcionais, diálogo técnico e transferência de 

propriedade intelectual para fornecedores. Novas propostas de modernização das diretrizes 

publicadas no final de 2011 pela CE, pela primeira vez, fazem da promoção da inovação um 

objetivo explícito e apresentam a parceria de inovação, como um novo procedimento especial 

para o desenvolvimento e subsequente aquisição de novos produtos, obras e serviços 

inovadores, desde que possam ser entregues aos níveis de desempenho e custos acordados. 

Além disso, a proposta melhora e simplifica o procedimento de diálogo competitivo e facilita 

a contratação pública conjunta transfronteiriça, que é um instrumento importante para a 

aquisição inovadora. A parceria de longo prazo aborda uma deficiência reconhecida no 

regime anterior, segundo o qual todos os benefícios da inovação deveriam ser efetivamente 

realizados no contexto de uma única decisão de compra quando, na realidade, a maior parte da 

inovação ocorre por meio de uma série de melhorias. 

Edler e Yeow (2016) ao analisar a intermediação para vincular a demanda e a oferta na 

aquisição de inovação, destaca a difusão e a transferência de tecnologia pelo lado da demanda 

dentre as funções básicas de intermediação da inovação, em que os intermediários 

influenciam a decisão dos compradores por meio de várias atividades de inteligência, 

apoiando a transferência de uma inovação e a interação real no processo de compras. De 

acordo com o referido estudo, essa intermediação ajuda a articular as necessidades de 

inovação em termos de tecnologia, conhecimento, financiamento e política pública. Essas 

duas dimensões, “difusão e transferência de tecnologia” e “articulação da demanda”, são tidas 

como as mais importantes e as quais se relacionam com o complexo cenário de aquisição de 

inovação do setor público. 

Já os autores brasileiros Vasconcelos e Silva (2018) entendem que, apesar de haver uma 

forte tendência de iniciativas governamentais menos genéricas e mais específicas, como 

suporte direcionado para startups baseados em tecnologia, spin-offs ou pequenos e médias 
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empresas (PME), no Brasil, a cultura da propriedade intelectual ainda é incipiente, exigindo 

mais coesão entre as políticas públicas estaduais, instituições de pesquisa e ensino e, 

fornecedor, a fim de produzir ciência com potencial de contribuir para o desenvolvimento 

econômico do país.  

A falta de burocracia na troca de conhecimentos, tecnologias e conhecimentos entre 

empresas e TICs, ou a institucionalização de parcerias, é um consenso em grande parte da 

literatura, que apoia a cooperação eficiente entre universidades e empresas a fim de fortalecer 

o sistema produtivo nacional e aumentar o grau de inovação e a cultura de PI. Uma vez que é 

possível para um indivíduo ou empresa apropriar-se do conteúdo técnico de uma publicação 

científica e transformá-lo em um produto industrial patenteável ou processo sem ter que pagar 

royalties por ele. É importante que a população em geral obtenha conhecimento sobre o 

potencial da PI, a fim de evitar que projetos com possibilidades de aplicações comerciais são 

indevidamente publicadas em círculos científicos, sem qualquer estratégia de exploração 

futura. Assim, a proteção dos direitos de PI contribui para o enriquecimento do patrimônio 

tecnológico da sociedade por meio da promoção de empregos formais, reduzindo produtos 

falsificados e piratas que colocam em risco a saúde e a segurança dos consumidores em todo o 

mundo (VASCONCELOS; SILVA, 2019). 

Em termos de contratação pública, a OCDE tem recomendado aos seus Estados 

membros adquirirem tecnologias digitais com base na avaliação de suas capacidades 

existentes, incluindo habilidades digitais, perfis trabalho, tecnologias, contratos e acordos 

entre várias organizações para aumentar a eficiência, apoiar a inovação e alcançar os objetivos 

gerais da agenda de modernização do setor público (MARDONES, 2016). E ainda que seja 

atualizada a regulamentação que trata das compras e os contratos públicos para torná-la 

compatível com as mais modernas formas de desenvolvimento e implementação de 

tecnologias digitais. Nesse sentido, o artigo com o título “Public Procurement of Technology 

and Innovation as a Key Element in Public Policies in the 21st Century” aborda o exemplo do 

Chile, onde o governo se comprometeu, no âmbito da Agenda Digital 2020, atualizar o quadro 

jurídico nacional para favorecer reforçar o desenvolvimento digital, por meio da padronização 

das bases de licitações para compra de tecnologia e revisão da normativa associada a esses 

processos de compra, com a intenção de permitir maior interação com potenciais fornecedores 

na busca por fornece soluções disponíveis para resolver as necessidades públicas, o que 

implica licitar a partir do problema e não da solução. Além disso, foi incentivado a promover 

um Estado mais inovador, melhorando as competências dos órgãos de compra e das 
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autoridades para a aquisição pública de tecnologia e a introdução de novos regulamentos, 

diretrizes e elementos que favoreçam a contratação de soluções inovadoras (MARDONES, 

2016).  

Selviaridis (2020) ao analisar como o Reino Unido facilita o processo de inovação ao 

abordar falhas sistêmicas relevantes, aponta cinco questões relevantes: conectividade e 

interações, cooperação em P&D, aprendizagem e capacidade desenvolvimento, demanda 

articulação e experimentação de soluções inovadoras e acesso à contratação governamental de 

P&D por pequenas empresas. 

Assim, os desafios variam de objetivos desalinhados, uso limitado de práticas de 

licitação favoráveis à inovação (por exemplo, especificações baseadas em resultados), déficit 

nas capacidades de aquisição de inovação, visões míopes do processo de identificação de 

necessidades, gestão de incertezas e riscos relacionados ao processo de inovação e ausência 

de apoio administrativo (UYARRA et al., 2014; EDQUIST et al., 2015).  

Sugere-se a realização de levantamentos bibliométricos da produção brasileira mais 

abrangente, que analisem de forma integrada e com a devida categorização os trabalhos. Além 

disso, é necessário incorporar a produção representada pelos trabalhos dos programas de pós-

graduação. O levantamento de dados sobre os estados e municípios, que permanecem em 

larga medida pouco conhecidos, é outra linha de trabalho premente a ser viabilizada tanto para 

subsidiar as políticas governamentais como também para servir à pesquisa empírica, 

particularmente os estudos comparados. A prospecção, análise e proposição de modelos de 

gestão das compras públicas e da cadeia de suprimentos que sejam adequados às 

especificidades do setor público é outra oportuna linha de pesquisa aplicada que emerge como 

oportunidade. Da mesma forma, parecem necessárias e oportunas abordagens institucionais e 

organizacionais que se voltem para a área de compras e contratações, na forma de estudos de 

caso e pesquisa comparada (FERNANDES, 2019). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente foi possível concluir que, dada à relevância da matéria e a dificuldade 

enfrentada pelos agentes públicos quando da contratação de inovação, é de fundamental 

importância à realização de estudos, a partir de pesquisas realizadas na área, que possam 

contribuir para maior compreensão do tema, de modo a subsidiar os órgãos governamentais a 

melhorarem suas contratações.  
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A partir da análise bibliométrica da produção científica nacional e internacional foi 

possível identificar um crescimento significativo do número de publicações, o que indica um 

fortalecimento da área. Foi possível ainda revelar os autores que mais vêm contribuindo para 

o estudo do tema. Tais informações podem fornecer insumos para a administração pública 

construir indicadores sobre a dinâmica e evolução do tema, bem como elaborar políticas 

públicas voltadas para as compras públicas. 

Já a análise da amostra demonstrou que os contratos públicos, embora tenham como 

objetivo primordial resolver uma demanda da Administração Pública precisam levar em 

consideração os inúmeros objetivos, dentre eles o incentivo à inovação, haja vista que a 

inovação é considerada um dos principais vetores do crescimento econômico. Assim, 

considerando o valor despedido pela Administração Pública com as aquisições 

governamentais, a compra pública de inovação se torna uma grande oportunidade de, não só 

solucionar desafios do setor público e melhorar os serviços ofertados aos cidadãos, como 

incentivar as empresas e impulsionar a economia, inclusive com a geração de empregos, o que 

demonstra sua relevância, principalmente no momento atual. 

No tocante à conceituação de contratos públicos de inovação, nota-se que alguns autores 

realizaram esforços para classificar os diferentes tipos de compras públicas, de modo a 

contribuir para a criação de um arcabouço de referência que dê subsídios aos gestores na 

tomada de decisão.  

Por sua vez, embora o potencial estratégico dos contratos de inovação seja considerado 

de grande relevância, seu êxito depende de um conjunto de atividades específicas que não 

podem ser improvisadas, pois exigem conhecimento especializado. Da leitura dos artigos 

restou claro que cooperação entre os atores envolvidos e a promoção do compartilhamento de 

informações pode ajudar a criar as capacidades necessárias para garantir contratos públicos de 

inovação eficientes. Tendo sido apontada a modalidade “diálogo competitivo” como uma das 

tendências para consecução desse objetivo com destaque ainda para a importância da gestão 

da propriedade intelectual, haja vista que a cultura da PI ainda é incipiente, o que denota a 

necessidade de maior coesão das políticas públicas governamentais. Desse modo, é 

importante consignar que o Brasil está caminhado na direção apontada pela literatura, 

conforme se verifica nos esforços realizados para fortalecer o ecossistema de inovação e 

regulamentar formas que favorecem aquisição de inovação, a exemplo do Novo Marco Legal 

da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei 10.973/2004), da Lei das Estatais (Lei 13.303/2016); 
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e, da nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), que introduziu o “diálogo competitivo” como 

uma nova modalidade de licitação. 
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APÊNDICE B – Manual de procedimento: proposta de lista de checagem mínima para 

parceria estratégica vinculada à oportunidade do negócio 

Tipo do produto no apêndice: 

Materiais didáticos e instrucionais e de produtos, processos e técnicas. 

Título do Produto: 

Lista de checagem mínima para parceria estratégica vinculada à oportunidade do negócio. 

Resumo: 

O presente manual é oriundo da Oficina Profissional realizada no âmbito do Programa de 

Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação – 

PROFNIT, disciplina obrigatória com carga horária de 180 horas a ser desenvolvida no 

ambiente de trabalho do discente. A proposta teve por objetivo elaborar listas de checagem 

mínima (Checklist) de conformidade documental para parcerias estratégicas vinculadas à 

oportunidade do negócio previstas na Lei das Estatais (II, § 3º, art. 28, Lei 13.303/2016), a 

fim de contribuir para as estatais regidas pela referida norma, haja vista se trata de um 

recente instrumento introduzido no ordenamento jurídico, o qual viabiliza a contratação de 

inovação e favorece a transferência de tecnologia. Para elaboração da proposta foi realizada 

pesquisa bibliográfica e documental, a qual, após discussão com a equipe técnica, foi 

submetida à análise jurídica, para eventual publicação como Orientação Normativo Técnico 

Jurídica. Como resultado foram elaboradas duas listas de checagem mínima, uma em que há 

previsão de chamamento público, e outra quando a proposta é deflagrada sem o chamamento 

público. 

Abstract:   

This manual comes from the Professional Workshop held within the scope of the Graduate 

Program in Intellectual Property and Technology Transfer for Innovation – PROFNIT, a 

mandatory discipline with a 180-hour workload to be developed in the student’s work 

environment. The purpose of the proposal was to prepare minimum checklists for 

documentar compliance for strategic partnerships linked to the business opportunity 

provided for in the State Law (II, art. 28, Law 13.303/2016, in order to contribute to State-

owned companies governed by the said rule, given that it is a recent instrument introduced 

in the legal system, which makes it possible to contract innovation and favors the transfer of 

technology. To elaborate the proposal, a bibliographic research was carried out, which, 

after discussion with the technical team, was submitted to legal analysis, for eventual 

publications as Legal Techinical Guidance. As a result, two minimum checklists have been 

drawn up, one in which there is a public call, and another when the proposal is launched 

without the public call. 

Introdução: 
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Os contratos públicos representam uma parcela significativa da demanda global de 

bens e serviços, por essa razão são considerados instrumentos que auxiliam sobremaneira o 

alcance dos objetivos da política de inovação. Diante desse cenário e da necessidade de 

estabelecer soluções para melhoria da eficiência no setor público, a adoção de soluções 

inovadoras representa uma oportunidade de desenvolver valiosos serviços à população.  

Nesse sentido, o objetivo de aplicar os recursos de forma mais eficiente tem ganhado 

nova dimensão e não se restringe mais à satisfação das necessidades primárias das 

instituições públicas. A cada aquisição pública, é preciso que a solução escolhida também 

proporcione valor em termos de qualidade, relação custo/eficácia, impacto ambiental/social e 

oportunidade ao mercado dos fornecedores.  

Diante da sua relevância econômica e especificidades, a necessidade de salvaguardar 

os interesses públicos e atender a outros propósitos são maiores,  sendo assim, além de 

conhecer os modelos jurídicos que possibilitam a contratação de soluções inovadoras, é 

imperioso que os órgãos públicos adotem instrumentos que ofertem maior segurança jurídica 

aos gestores públicos, tais como as ferramentas de controle interno, pois, tal controle se 

exercido de forma adequada, é capaz de propiciar maior conformidade às contratações; 

favorecer a aplicação da legislação e uma maior aderência às normas internas; auxiliar na 

gestão de riscos; promover a adoção regras de compliance (programa de integridade) e 

metodologias de boa governança; favorecer a internacionalização de valores de padronização 

e de uniformização de boas práticas; melhorar a transparência e a eficácia das contratações 

em todas as suas etapas; e, reduzir o risco de responsabilização do gestor público.  

Assim, considerando que as estatais do Poder Executivo Estadual sob a égide da Lei 

13.303/2016 não possuem lista de checagem mínima para conformidade documental para as 

parcerias estratégicas vinculadas à oportunidade do negócio, prevista no inciso II, do 

parágrafo 3º do artigo 28 da Lei das Estatais (Lei 13.303/2016), modalidade em que a 

licitação é afastada, foi definido como objetivo, elaborar proposta de checagem mínima de 

forma genérica para auxiliar as estatais a ofertar maior segurança jurídica às suas 

contratações, a ser trabalhada na Oficina Profissional do PROFNIT.  

Como resultado, foi elaborada uma proposta com listas de checagem mínima 

(checklist), as quais se encontram em análise na PGE/MT para eventual publicação como 

instrução normativa ou orientação jurídico-normativa. 

Procedimentos adotados para a elaboração do produto:  

Pesquisa bibliográfica e documental. 

Evidência do Produto: 

Não se aplica. 
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RESUMO: 

 

O presente manual relatório é oriundo da Oficina Profissional realizada no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a 

Inovação – PROFNIT, disciplina obrigatória com carga horária de 180 horas a ser 

desenvolvida no ambiente de trabalho do discente. A proposta teve por objetivo elaborar listas 

de checagem mínima (Checklist) de conformidade documental para parcerias estratégicas 

vinculadas à oportunidade do negócio previstas na Lei das Estatais (II, § 3º, art. 28, Lei 

13.303/2016), a fim de contribuir para as estatais regidas pela referida norma, haja vista se 

trata de um recente instrumento introduzido no ordenamento jurídico, o qual viabiliza a 

contratação de inovação e favorece a transferência de tecnologia. Para elaboração da proposta 

foi realizada pesquisa bibliográfica e documental, a qual, após discussão com a equipe 

técnica, foi submetida à análise jurídica, para eventual publicação como Orientação Técnico 

Jurídica. Como resultado foram elaboradas duas listas de checagem mínima, uma em que há 

previsão de chamamento público, e outra quando a proposta é deflagrada sem o chamamento 

público. 
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ABSTRACT: 

 

This manual comes from the Professional Workshop held within the scope of the Graduate 

Program in Intellectual Property and Technology Transfer for Innovation - PROFNIT, a 

mandatory discipline with a 180-hour workload to be developed in the student's work 

environment. The purpose of the proposal was to prepare minimum checklists (Checklist) for 

documentary compliance for strategic partnerships linked to the business opportunity 

provided for in the State Law (II, § 3, art. 28, Law 13.303/2016), in order to contribute to 

state-owned companies governed by the said rule, given that it is a recent instrument 

introduced in the legal system, which makes it possible to contract innovation and favors the 

transfer of technology. To elaborate the proposal, a bibliographic research was carried out, 

which, after discussion with the technical team, was submitted to legal analysis, for eventual 

publication as Legal Technical Guidance. As a result, two minimum checklists have been 

drawn up, one in which there is a public call, and another when the proposal is launched 

without the public call. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os contratos públicos representam uma parcela significativa da demanda global de bens 

e serviços, por essa razão são considerados instrumentos que auxiliam sobremaneira o alcance 

dos objetivos da política de inovação. Diante desse cenário e da necessidade de estabelecer 

soluções para melhoria da eficiência no setor público, a adoção de soluções inovadoras 

representa uma oportunidade de desenvolver valiosos serviços à população. Nesse sentido, o 

objetivo de aplicar os recursos de forma mais eficiente tem ganhado nova dimensão e não se 

restringe mais à satisfação das necessidades primárias das instituições públicas. A cada 

aquisição pública, é preciso que a solução escolhida também proporcione valor em termos de 

qualidade, relação custo/eficácia, impacto ambiental/social e oportunidade ao mercado dos 

fornecedores. Diante da sua relevância econômica e especificidades, a necessidade de 

salvaguardar os interesses públicos e atender a outros propósitos são maiores,  sendo assim, 

além de conhecer os modelos jurídicos que possibilitam a contratação de soluções inovadoras, 

é imperioso que os órgãos públicos adotem instrumentos que ofertem maior segurança 

jurídica aos gestores públicos, tais como as ferramentas de controle interno, pois, tal 

controle se exercido de forma adequada, é capaz de propiciar maior conformidade às 

contratações; favorecer a aplicação da legislação e uma maior aderência às normas internas; 

auxiliar na gestão de riscos; promover a adoção regras de compliance (programa de 

integridade) e metodologias de boa governança; favorecer a internacionalização de valores de 

padronização e de uniformização de boas práticas; melhorar a transparência e a eficácia das 

contratações em todas as suas etapas; e, reduzir o risco de responsabilização do gestor 

público.  

 

1.1 OBJETIVO 

 

Assim, considerando que as estatais do Poder Executivo Estadual sob a égide da Lei 

13.303/2016 não possuem lista de checagem mínima para conformidade documental para as 

parcerias estratégicas vinculadas à oportunidade do negócio, prevista no inciso II, do 

parágrafo 3º do artigo 28 da Lei das Estatais, Lei 13.303/2016 (BRASIL, 2016), modalidade 

em que a licitação é afastada, foi definido como objetivo, elaborar proposta de checagem 

mínima de forma genérica para auxiliar as estatais a ofertar maior conformidade em suas 

contratações, a ser trabalhada na oficina Profissional do PROFNIT. Como resultado foram 

elaborados no âmbito da Subprocuradoria Geral de Aquisições da Procuradoria Geral do 
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Estado, duas listas de checagem mínima, uma em que há previsão de chamamento público, e 

outra quando a proposta é deflagrada sem o chamamento público, as quais se encontram em 

análise para eventual publicação. 

 

1.2 ESTRUTURA DO MANUAL 

 

O presente manual está estruturado da seguinte forma: introdução; referencial teórico; 

metodologia utilizada; apresentação dos resultados, com o manual da proposta de listas de 

checagem mínima para parceria estratégica vinculada à oportunidade do negócio; 

considerações finais; e, referências.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LEI DAS ESTATAIS (LEI 13.303/2016) 

 

 

O art. 173 da CF/1988 estabelece que, nas hipóteses em que for cabível a exploração 

pelo Estado de atividade econômica, será observado o regime de direito privado. É vedado 

adotar em favor do Estado regime jurídico não extensível ao setor privado. Essa determinação 

destina-se a preservar o pressuposto de que as atividades econômicas são reservadas, como 

regra, à iniciativa privada e se desenvolvem segundo os princípios da livre iniciativa e da livre 

concorrência. Isso porque é incompatível a atuação estatal nas atividades de natureza 

econômica em posição jurídica de superioridade ou mediante o exercício de poderes jurídicos 

não assegurados aos sujeitos privados (JUSTEN FILHO, 2016). 

A Lei 13.303, publicada em 1º de julho de 2016, dispõe sobre o estatuto jurídico da 

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, em todos os níveis. 

A chamada Lei de Responsabilidade das Estatais (ou, apenas, Lei das Estatais) dedica-se 

claramente a disciplinar dois assuntos principais: adoção de parâmetros de governança 

corporativa, transparência na gestão e mecanismos de controle da atividade empresarial; e 

licitações e contratações praticadas pelas estatais. Portanto, o novo regramento considerou não 

apenas a realidade política nacional, mas também as características das empresas estatais e os 

atuais conceitos de organização corporativa. Com isso, a Lei das Estatais inovou em relação 

ao regramento até então aplicável às empresas públicas e às sociedades de economia mista 

(JUSTEN FILHO, 2016). 

A empresa pública e a sociedade de economia mista são membros da Administração 

Pública, com personalidade de direito privado. O capital privado da sociedade de economia 
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mista é composto por ações, sob a forma de sociedade anônima, mas a lei confere, a fim de 

que continue sendo estatal, controle acionário ao Estado, submetendo-a, também, ao controle 

estatal denominado de tutela e a todo o regime funcional (OCTAVIANI; NOHARA, 2019). 

Ambas as espécies exigem lei específica autorizando sua instituição. Assim, estabelece 

o art. 37, XIX, da Constituição, com redação conferida pela Emenda Constitucional 19/98, 

que somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública e 

sociedade de economia mista (OCTAVIANI; NOHARA, 2019). A lei tanto pode autorizar a 

criação de estatal como também pode gerar a transformação de outra entidade governamental 

em empresa estatal ou ainda a transformação de empresa pública em sociedade de economia 

mista e vice-versa, desde que autorizada por lei específica (GASPARINI, 2006). 

No que concerne às contratações, a Lei Federal 13.303/2016 prevê que os contratos com 

terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às sociedades de economia 

mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação 

de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem 

integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens, serão 

precedidos de licitação nos termos desta lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos artigos 29 e 

30 (BRASIL, 2016). No entanto, merece destaque 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. 

Desse modo, além das hipóteses elencadas nos artigos 29 e 30, as quais tratam 

respectivamente de dispensa e inexigibilidade de licitação, a referida lei prevê a possibilidade 

de inaplicabilidade de licitação por parte das empresas públicas e as sociedades de economia 

mista, em duas situações, dentre elas os 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, conforme se depreende do artigo 28, 

parágrafo 3º inciso II, Lei 13.303/2016 (BRASIL, 2016). 

A inaplicabilidade da licitação foi introduzida pelo art. 28, § 3.º, da Lei 13.303/2016, 

sendo dotada de características próprias e diferenciadas. As contratações praticadas pelas 

empresas estatais não são dotadas de características homogêneas. Algumas delas envolvem 

atributos muito peculiares, de modo que não se subordinam à determinação da 

obrigatoriedade da licitação (JUSTEN FILHO, 2016).  

A nova hipótese de exceção à obrigatoriedade de licitar possibilita que algumas estatais 

possam afastar não apenas a fase externa da licitação, mas também sublimar exigências 
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burocráticas em relação à fase interna, quando pertinente, ao contrário das dispensas e 

inexigibilidades que exigem o atendimento das regras da fase interna (BARCELOS; 

TORRES, 2020). Para tanto, consideram-se oportunidades de negócio 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 (art. 28, parágrafo 4º, Lei 13.303/2016) (BRASIL, 2016). 

As contratações que forem enquadradas no § 3º do art. 28 não se submetem ao regime 

licitatório, o que as coloca numa sistemática jurídica diferente das contratações diretas 

(inexigibilidade ou dispensa de licitação) e as posiciona no regime jurídico de direito privado, 

por estarem na esfera de atuação mercadológica das estatais (PEIXOTO, 2019). 

Por sua vez, a estatal, certamente, mesmo quando afaste a incidência das regras 

licitatórias relacionadas à fase interna ou à fase externa, estará impelida a estabelecer 

procedimentos de controle, mesmo que a posteriori, com vistas a resguardar o erário e 

demonstrar o respeito a princípios como a moralidade, a isonomia e a economicidade. Assim, 

o inciso II do art. 3º do artigo 28 admite a “não observância” das regras licitatórias quando “a 

escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a 

oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento 

competitivo” (BARCELOS; TORRES, 2020). 

Convém destacar a inadequação técnica da referência à “inviabilidade” de procedimento 

competitivo, já que esta seria fundamento para uma hipótese de inexigibilidade, o que não 

seria o caso. Bom reiterar, as hipóteses de “não observância” se diferenciam das demais 

regras de contratação direta porque elas admitem que sejam afastadas não apenas regras da 

fase externa da licitação, mas podem justificar, inclusive, a inobservância de algumas regras 

de fase interna (BARCELOS; TORRES, 2020). 

A utilização tecnicamente inadequada do vocábulo “inviabilidade” não deve ser usada 

para conectar esta hipótese de “não observância” a uma hipótese de inexigibilidade, mas 

como qualificante necessária à escolha do parceiro. Assim, mesmo que se configure uma 

“oportunidade de negócio”, a realização de determinada parceria, a indicação do eventual 

parceiro, sem procedimento competitivo, exige que seja justificada certa inviabilidade. Bom 

frisar, assim como ocorrer na inexigibilidade, a inviabilidade de procedimento competitivo 

não ocorre apenas nas situações em que é impossível haver disputa, mas também naquelas em 

que a disputa é inútil ou prejudicial para a escolha adequada da parceria. Aqui também, 
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verificar-se-á a inviabilidade de competição em várias situações, como a ausência de 

pluralidade de interessados aptos, quando o procedimento licitatório não for adequado a 

atender à necessidade da Administração, quando os critérios de seleção forem inapropriados à 

escolha do objeto contratual pretendido (BARCELOS; TORRES, 2020). 

Muito embora possam existir dois ou mais parceiros possíveis, nuances do mercado 

específico ou do parceiro indicado podem tornar prejudicial a realização de um certame, para 

esta escolha. Exatamente por isso, a Lei define que a escolha do parceiro deve estar 

“associada a suas características particulares”.  Assim, por exemplo, se a estatal precisa 

associar-se a uma outra empresa, para formar consórcio empresarial e melhor desenvolver sua 

atividade econômica, em algum projeto específico, a definição da parceria ideal dependerá de 

características específicas, como a expertise identificada, projetos anteriores, a situação da 

empresa no mercado, seu reconhecimento ou o domínio de técnicas específicas e necessárias 

na realização de um consórcio (BARCELOS; TORRES , 2020). 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União acrescentou alguns requisitos, de 

observância obrigatória, necessários para a contratação direta de empresa parceira com 

fundamento no art. 28, § 3o, inciso II, da Lei 13.303/2016 (BRASIL, 2016). De acordo com o 

Acórdão 2.488/2018-Plenária, os requisitos são:  

 

a) avença obrigatoriamente relacionada com o desempenho de atribuições inerentes 

aos respectivos objetos sociais das empresas envolvidas;  

b) configuração de oportunidade de negócio, o qual pode ser estabelecido por meio 

dos mais variados modelos associativos, societários ou contratuais, nos moldes do 
art. 28, § 4o, da Lei das Estatais; 

 c) demonstração da vantagem comercial para a estatal;  

d) comprovação, pelo administrador público, de que o parceiro escolhido apresenta 

condições que demonstram sua superioridade em relação às demais empresas que 

atuam naquele mercado; e,  

e) demonstração da inviabilidade de procedimento competitivo, servindo a esse 

propósito, por exemplo, a pertinência e a compatibilidade de projetos de longo 

prazo, a comunhão de filosofias empresariais, a complementariedade das 

necessidades e a ausência de interesses conflitantes (ZYMLER, 2018). 

 

Nesse contexto, nota-se que, tal instrumento pode ser utilizado como modalidade para a 

contratação de soluções inovadoras pela administração pública: contratação fundamentada no 

inciso I e/ou II do § 3º do art. 28 da Lei 13.303/2016 precedida de procedimento de seleção. 

Vale ressaltar que sobre essas contratações não incide o regime jurídico que rege as licitações, 

mas sim o que rege as relações do mercado em que a estatal se insere. Nos casos em que a 

estatal entender que o problema por ela enfrentado a conduzirá para uma contratação passível 

de ser enquadrada em algum dos incisos do § 3º do art. 28 do Estatuto, ela poderá publicar 

edital que estipule o procedimento seletivo que justificará a escolha da melhor solução 
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inovadora. Vale ressaltar que esse edital instrumentaliza uma chamada pública, destinada a 

conferir publicidade e isonomia ao processo seletivo, e não um processo licitatório. Nesse 

enquadramento jurídico, a estatal poderá no seu edital especificar o problema por ela 

enfrentado e os critérios para avaliar a melhor solução inovadora. Assim, por se tratar de uma 

contratação de solução inovadora, a estatal poderá focar suas especificações na descrição do 

problema e nos resultados esperados, deixando a escolha da solução para ser materializada no 

curso do processo seletivo, por meio de critérios previamente definidos e julgamento 

justificado da comissão. Essa parece ser a estratégia de contratação mais eficiente para a 

obtenção de soluções inovadoras. A título de exemplificação, o caso em que uma estatal do 

setor bancário pretende valer-se de solução digital para maximizar a oferta de crédito a 

potenciais clientes por meio de fintechs que se remunerem por comissões nas operações que 

realizar, poderia ser enquadrada nos dois incisos do § 3º do art. 28 da Lei 13.303/2016.  A 

estatal poderia lançar edital de chamada pública para selecionar a solução que se mostrar mais 

eficiente segundo os critérios expostos, e firmar com um ou mais concorrentes contratos 

privados. As regras do processo seletivo baseado no § 3º do art. 28 do Estatuto são de livre 

estipulação pela estatal, que deve reverência aos princípios que regem a administração pública 

(e não às regras de licitação do Estatuto), e devem materializar o procedimento mais adequado 

para maximizar a eficiência da respectiva atividade empresarial. Por não estarem sujeitas ao 

regime licitatório, essas contratações precisam de regulamento prévio, podendo seus critérios 

serem estabelecidos no caso concreto pela alçada decisória competente. Dessa forma, com 

base na legislação atual, soluções inovadoras podem ser contratadas pela administração 

pública, sendo necessário, para tanto, que ela se coadune com as características do 

ecossistema de inovação, dentre as quais não estão à burocratização e a aversão a riscos 

(PEIXOTO, 2019).  

Ressalta-se ainda que, os contratos celebrados pelas empresas estatais, regidos pela Lei 

n. 13.303/16, não possuem aplicação subsidiária da Lei n. 8.666/93. Em casos de lacuna 

contratual, aplicam-se as disposições daquela Lei e as regras e os princípios de direito 

privado, conforme Enunciado n. 17 aprovado na I Jornada de Direito Administrativo, 

realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CJF). 

(CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2020). 

 

3. MÉTODOS 
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Os procedimentos metodológicos utilizados foram: pesquisa bibliográfica e 

documental.  

 

4. RESULTADO: PROPOSTA DE LISTA DE CHECAGEM MÍNIMA PARA 

PARCERIA ESTRATÉGICA VINCULADA À OPORTUNIDADE DO NEGÓCIO 

(ART. 28, § 3º, II, LEI 13.303/2016) 

 

4.1 ANEXO I - CHAMAMENTO PÚBLICO  

 

Com relação ao modelo de checklist para verificação da conformidade dos atos 

administrativos, requisitos e documentos mínimos referentes às modalidades de parceria 

estratégica vinculada à oportunidade do negócio, correspondente ao ANEXO I. Observa-se que o 

modelo foi elaborado de forma geral, a fim de contribuir com as estatais do Estado, para que 

possam utilizar de base e, posteriormente, incluir suas normas internas. Segue abaixo a 

discriminação de cada item constante na referido documento: 

 

a) Item 1 - Formalização procedimental – protocolo, registro e numeração  

 

No item 1 que trata da formalização procedimental (protocolo, registro e numeração), 

destaca-se o artigo 32 20da Lei das Estatais (BRASIL, 2016) que determina a observância de 

algumas diretrizes, dentre elas, a padronização dos instrumentos convocatórios e minutas dos 

contratos, conforme normas internas. O mesmo regramento legal determina, em seu art. 4021, 

a publicação por parte das estatais de regulamento interno de licitações e contratos, com 

previsão dos procedimentos de licitações e contratação direta (BRASIL, 2016). 

 

b) Item 2 - Estudo preliminar de viabilidade de parceria elaborada pelo setor competente 

para desenvolvimento de solução (produto ou serviço) e, conforme o nível de maturidade, 

com a justificativa da caracterização da situação de inaplicabilidade de licitação , com 

os elementos e requisitos necessários à configuração da oportunidade do negócio.  

 
20 Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes diretrizes: I - padronização do 

objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de contratos, de acordo com normas internas 

específicas (BRASIL, 2016). 
21 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 (BRASIL, 2016). 
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O item 2 visa atender o próprio inciso II, §3º do art. 28, que traz a previsão do modelo 

jurídico em tela, que exige a caracterização da situação da inaplicabilidade de licitação, bem 

como o  inciso I do art. 32, abordado no item anterior, que trata da padronização dos 

contratos, conforme normativa interna. Ademais, visa atender aos requisitos constantes no 

Acórdão n. 2.488/2016/TCU-Plenário, conforme quadro 1 a seguir (ZYMLER, 2018). 

 

Quadro 01 - Requisitos para configuração da oportunidade do negócio (art. 28, II, §3º) 

 

Item Requisitos para configuração da oportunidade do negócio (art. 28, II, §3º) 

1. avença obrigatoriamente relacionada com o desempenho de atribuições inerentes aos respectivos 
objetos sociais das empresas envolvidas; 

2. configuração de oportunidade de negócio, o qual pode ser estabelecido por meio dos mais variados 

modelos associativos, societários ou contratuais, nos moldes do art. 28, § 4o, da Lei das Estatais; 

3. demonstração da vantagem comercial para a estatal; 

4. comprovação, pelo administrador público, de que o parceiro escolhido apresenta condições que 

demonstram sua superioridade em relação às demais empresas que atuam naquele mercado; e,  

5. demonstração da inviabilidade de procedimento competitivo, servindo a esse propósito, por exemplo, a 

pertinência e a compatibilidade de projetos de longo prazo, a comunhão de filosofias empresariais, a 

complementariedade das necessidades e a ausência de interesses conflitantes. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Acórdão n. 2.488/2016/TCU-Plenário, Relator ZYMLER, 2018. 

 

Destaca-se ainda a Recomendação Técnica n. 273/2019 exarada pela Controladoria 

Geral do Estado – CGE/MT que versa sobre a seleção de empresas para formar parcerias 

vinculadas a oportunidade de negócio definidas e específicas, pela Empresa Mato Grossense 

de Tecnologia da Informação, nos termos da Lei 13.303/2016 (CONTROLADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, 2019). 

 

Quadro2 – Recomendações da CGE/MT. 

1. Adotar procedimentos claros, objetivos e formalmente estabelecidos para a seleção e formação de 

parcerias, em especial quando houver no mercado mais de um fornecedor para o produto ou serviço objeto 
da avença; 

2. Adotar procedimentos claros, objetivos e formalmente estabelecidos para a seleção e formação de 

parcerias, em especial quando houver no mercado mais de um fornecedor para o produto ou serviço objeto 

da avença; 

3. Demonstrar de forma adequadamente definida o acréscimo de valor decorrente das atribuições que a 

empresa pública desempenhará nas parcerias estratégicas; 

4. Aperfeiçoar os normativos que versam sobre o estabelecimento de parcerias, eliminando termos 

imprecisos ou subjetivos; 

5. Publicar e manter atualizada, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas contendo, 

no mínimo, a descrição do objeto do acordo e as respectivas empresas parceiras. 

 

Fonte: Recomendação Técnica n. 273/2019 da Controladoria Geral do Estado de mato Grosso. 
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c) Item 3 - Diálogo Público-privado, se realizado. 

  

Conforme o Enunciado 29 aprovado na I Jornada de Direito Administrativo, realizada 

pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CJF), a Administração 

Pública pode promover comunicações formais com potenciais interessados durante a fase de 

planejamento para obter maiores informações, tal procedimento, denominado diálogo público-

privado, se realizado, deve compor a instrução processual (CONSELHO DA JUSTIÇA 

FEDERAL, 2020). 

A Administração Pública pode promover comunicações formais com potenciais 

interessados durante a fase de planejamento das contratações públicas para a 

obtenção de informações técnicas e comerciais relevantes à definição do objeto e 

elaboração do projeto básico ou termo de referência, sendo que este diálogo público-
privado deve ser registrado no processo administrativo e não impede o particular 

colaborador de participar em eventual licitação pública, ou mesmo de celebrar o 

respectivo contrato, tampouco lhe confere a autoria do projeto básico ou termo de 

referência (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2020).  

 

d) Item 4 - Solicitação/requisição de abertura de chamamento público pela área 

demandante do órgão ou entidade, com base no estudo preliminar, acompanhado do Termo 

de Referência ou Projeto Básico, contendo: 4.1. Detalhamento do objeto; 4.2. Justificativa 

da necessidade da solução proposta no estudo preliminar e dos quantitativos necessários; 

4.3. Objeto, objetivos, elementos, características e requisitos da parceria, 4.4. Modo e o tipo 

de participação da entidade estatal nessa parceria; 4.5. Indicação dos critérios de seleção e 

avaliação dos potenciais parceiros; 4.6. Os parâmetros do acordo de confidencialidade; e, 

4.7. As premissas do modelo de negócio, do sistema de compliance e o mapeamento dos 

riscos. 

O item 4 e subitens 4.1 a 4.5, visam atender também o inciso II, §3º do art. 28, o inciso 

I do art. 32 e o Acórdão n. 2.488/2016/TCU-Plenário, todos já referendados acima. 

Quanto ao item 4.6, o qual exige os parâmetros do acordo de confidencialidade, o 

mesmo se fundamenta no o § 1º do art. 8822 da lei retromencionada, o qual consigna que a 

disponibilização de informações contratuais referentes a operações de perfil estratégico ou 

 
22 Art. 88. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão disponibilizar para conhecimento 

público, por meio eletrônico, informação completa mensalmente atualizada sobre a execução de seus contratos e 

de seu orçamento, admitindo-se retardo de até 2 (dois) meses na divulgação das informações. § 1º A 

disponibilização de informações contratuais referentes a operações de perfil estratégico ou que tenham por 

objeto segredo industrial receberá proteção mínima necessária para lhes garantir confidencialidade (BRASIL, 

2016). 
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que tenham por objeto segredo industrial receberá proteção mínima necessária para lhes 

garantir confidencialidade (BRASIL, 2016). 

Com relação às premissas do modelo de negócio, do sistema de compliance e o 

mapeamento dos riscos (item 4.7), destacam-se, inicialmente, o art. 1º (§7º)23, que determina a 

realização de práticas de governança e controle; e, os arts. 6º24 ao 9º25 da Lei 13.303/2016, 

 
23 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios que explore 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. § 7º Na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, 

a sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, essas deverão adotar, no 

dever de fiscalizar, práticas de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do 

negócio do qual são partícipes, considerando, para esse fim: I - documentos e informações estratégicos do 

negócio e demais relatórios e informações produzidos por força de acordo de acionistas e de Lei considerados 

essenciais para a defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida; II - relatório de execução do 

orçamento e de realização de investimentos programados pela sociedade, inclusive quanto ao alinhamento dos 

custos orçados e dos realizados com os custos de mercado; III - informe sobre execução da política de transações 

com partes relacionadas; IV - análise das condições de alavancagem financeira da sociedade; V - avaliação de 
inversões financeiras e de processos relevantes de alienação de bens móveis e imóveis da sociedade; VI - 

relatório de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de bens e prestação de serviços 

relevantes para os interesses da investidora; VII - informe sobre execução de projetos relevantes para os 

interesses da investidora; VIII - relatório de cumprimento, nos negócios da sociedade, de condicionantes 

socioambientais estabelecidas pelos órgãos ambientais; IX - avaliação das necessidades de novos aportes na 

sociedade e dos possíveis riscos de redução da rentabilidade esperada do negócio; X - qualquer outro relatório, 

documento ou informação produzido pela sociedade empresarial investida considerado relevante para o 

cumprimento do comando constante do caput (BRASIL, 2016). 
24 Art. 6º O estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias deverá observar 

regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle 

interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção, todos constantes 

desta Lei (BRASIL, 2016). 
25 Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas de gestão 

de riscos e controle interno que abranjam: I - ação dos administradores e empregados, por meio da 

implementação cotidiana de práticas de controle interno; II - área responsável pela verificação de cumprimento 

de obrigações e de gestão de riscos; III - auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário. § 1º Deverá ser 

elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que disponha sobre: I - princípios, valores e missão da 

empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de 
interesses e vedação de atos de corrupção e fraude; II - instâncias internas responsáveis pela atualização e 

aplicação do Código de Conduta e Integridade; III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de 

denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais 

normas internas de ética e obrigacionais; IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de 

retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias; V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do 

Código de Conduta e Integridade; VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de 

Conduta e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a administradores. 

§ 2º A área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos deverá ser 

vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor estatutário, devendo o estatuto social prever as atribuições 

da área, bem como estabelecer mecanismos que assegurem atuação independente. § 3º A auditoria interna 

deverá: I - ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria 
Estatutário; II - ser responsável por aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos 

riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, 

acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras. § 

4º O estatuto social deverá prever, ainda, a possibilidade de que a área de compliance se reporte diretamente ao 

Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento do diretor-presidente em 

irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele 

relatada (BRASIL, 2016). 
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que além de reforçar a necessidade de implementação de regras de governança e controle, 

também tratam do dever de observância às regras de transparência e gestão de risco (BRASIL, 

2016).  

Do mesmo modo, o art. 2º do Decreto Estadual 793/2016 que dispõe sobre as regras de 

governança para as empresas públicas e sociedades de economia mista no âmbito do Poder 

Executivo26 também elenca regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle 

interno (BRASIL, 2016). 

Ademais, essa matéria foi objeto de manifestação por parte do Ministério Público de 

Contas de Mato Grosso, com o seguinte entendimento: 

 

Parecer nº 4.679/2020 - Ministério Público de Contas. Processo 12.326-

9/2020/TCE/MT. Ementa: Representação de natureza externa. Empresa Mato 

Grossense de Tecnologia da Informação. Exercício de 2020. Supostos atos ilegais no 

edital de Chamamento Público nº 001/2020/MTI. Cautelar pleiteada e não concedida 

pela relatora. Circunstâncias atenuantes. Pandemia. Parecer ministerial pelo 
conhecimento, procedência, multa e determinação. Determina, à gestão da MTI, 

dentre outras recomendações, a adequação do Edital do Chamamento Público, no 

qual: d.1) o envio das propostas de negócios por meio eletrônico (e-mail) garanta a 

transparência, segurança e inviolabilidade das propostas até o momento em que não 

comprometa, restrinja ou frustre o seu caráter competitivo; d.2) qualquer 

investimento a ser realizado pela empresa parceira mantenha relação exclusiva com 

 
26 Art. 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista que se enquadrarem nos critérios definidos 
pelo art. 1º deste Decreto adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que 

abranjam: I - ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de práticas de 

controle interno; II - área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos; 

III - estruturação de Unidades Setoriais de Controle Interno - UNISECI, observado o disposto no art. 9º da Lei 

Complementar nº 198, de 17 de dezembro de 2004. § 1º As empresas estatais a que se refere "caput" poderão 

elaborar Código de Conduta e Integridade, caso em que ficarão subsidiariamente regidas pelo Código de Ética 

Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso, estabelecido pela Lei Complementar nº 112, de 

1º de julho de 2002. § 2º O Código de Conduta e Integridade disporá sobre: I - princípios, valores e missão da 

empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de 

interesses e vedação de atos de corrupção e fraude; II - instâncias internas responsáveis pela atualização e 

aplicação do Código de Conduta e Integridade; III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de 

denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais 
normas internas de ética e obrigacionais; IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de 

retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias; V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do 

Código de Conduta e Integridade; VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de 

Conduta e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a administradores. 

§ 3º Na hipótese em que não editado o Código de Conduta e Integridade de que trata o § 1º, deste artigo, sujeitar-

se-ão as empresas estatuais ao disposto na Lei Complementar nº 112, de 1º de julho de 2002. § 4º A área 

responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos deverá ser vinculada ao diretor-

presidente e liderada por diretor estatutário, devendo o estatuto social prever as atribuições da área, bem como 

estabelecer mecanismos que assegurem atuação independente. § 5º A Unidade Setorial de Controle Interno - 

UNISECI deverá: I - ser estruturada nas entidades que, por sua estrutura e dimensão, comportem a sua 

existência, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 198, de 17 de dezembro de 2004. I - observar o 
disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 550, de 27 de dezembro de 2014. § 6º O estatuto social deverá 

prever, ainda, a possibilidade de que a área compliance ou equivalente se reporte diretamente ao Conselho de 

Administração, em situações em que se suspeite do envolvimento do diretor-presidente em irregularidades ou 

quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada (BRASIL, 

2016). 
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o objeto da contratação; e, d.3) os mecanismos e gatilhos do modelo de negócio para 

a realização da parceria entre as empresas deverão estar presentes e devidamente 

especificados desde a fase do chamamento público. Conselheira Interina Jaqueline 

Jacobsen Marques (MPC, 2020). 

 

e) Itens 5 e 6: Item 5 - Ata de reunião da diretoria/conselho – autorização e Item 6 - 

autorização da autoridade competente para abertura do chamamento público. 

 

A autorização para abertura do procedimento de chamamento é requisito em qualquer 

certame ou seleção. Com relação à autorização do Conselho, dependerá de norma interna do 

órgão. 

 

f) Item 7 - Publicação da portaria de designação de comissão para seleção e avaliação. 

 

Não obstante a presente hipótese se trate de inaplicabilidade de licitação, todo edital 

requer a designação de uma comissão responsável para a seleção e avaliação, a qual deve ser 

publicada previamente, de modo a conferir transparência ao procedimento. No caso das 

estatais em questão, deverá ser observado o disposto em regulamento próprio.  

 

g) Item 8 - Minuta do edital de chamamento público contendo, no mínimo, os 

seguintes itens e anexos. Sumário; objeto, objetivos, elementos, características e 

requisitos da parceria; forma de atendimento de todos os elementos e requisitos da 

parceria; datas, prazos, condições, local e forma de apresentação das propostas; 
condições para participação (informar se há possibilidade de participação de 

empresas associadas em consórcio); impugnações e esclarecimentos ao edital; 

obrigações da interessada(s) e da estatal; critérios para seleção e avaliação dos 

potenciais parceiros/propostas; recursos; informação em que se fizerem necessários 

procedimentos para avaliação de amostra ou de prova de conceito (teste) à parceira 

selecionada; sigilo, direito patrimonial e propriedade intelectual; local de execução; 

disposições gerais. Anexo I – Termo de Referência ou Projeto Básico. Anexo II - 

Modelo de apresentação das propostas; Anexo III – Modelo das declarações legais 

para contratar com o Poder Público. 

 

O item 8, está fundamentado no art. 3127 da Lei 13.303/2016, o qual dispõe que as 

licitações destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, e a evitar operações 

em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 

 
27 Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia 

mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida 

do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os 

princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 

administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento 

convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo (BRASIL, 2016).    
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administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao 

instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo 

(BRASIL 2016). 

 

h) Itens 9 a 13: Item 9 - Manifestação da assessoria jurídica do órgão; Item 10 - 

Homologação da manifestação da assessoria jurídica pela autoridade competente; Item 11 

- Aprovação do Edital pela autoridade competente; Item 12 - Checklist de conformidade 

documental; e, Item 13 - Parecer Jurídico conclusivo, com análise do procedimento e 

conformação da legalidade. 

 

Os itens acima possuem fundamento os artigos 3228 e 4029 da Lei 13.303/2016 que 

tratam da formalização do contrato e da padronização das normas internas e ainda do art. 6º 

que trata das práticas de controle interno, já mencionado anteriormente (BRASIL, 2016).  

 

i) Item 14 ao 25 da Fase Externa: Item 14 - Publicação do edital no Diário Oficial 

do Estado de Mato Grosso e no sítio eletrônico oficial, conforme normas e prazos 

constantes do regulamento próprio; Item 15 - Impugnações se houver; Item 16 - 

Respostas às impugnações, se houver impugnações; Item 15 – Impugnações, se 

houver; Item 16 - Respostas às impugnações, se houver impugnações; Item 17 - 

Propostas apresentadas; Item 17.1 - As propostas de negócios foram 

encaminhadas por meio eletrônico; Item 17.2 - Se sim, foi garantida a 

transparência, segurança e inviolabilidade das propostas de modo a não 

comprometer, restringir ou frustrar o seu caráter competitivo; Item 18 - Termo de 

compromisso de confidencialidade, se houver; Item 19 - Parecer técnico da 

comissão acerca da seleção; Item 20 - Publicação da avaliação e resultado 

identificando o(s) parceiro(s) selecionado(s); Item 21 - Recurso(s), se houver; 

Item 22 - Julgamento do(s) recurso(s), se houver recurso; Item 23 - Decisão final; 

Item 24 - Homologação pela autoridade competente; e, Item 25 - Publicação do 

 
28 Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes diretrizes: I - 

padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de contratos, de acordo 

com normas internas específicas; II - busca da maior vantagem competitiva para a empresa pública ou sociedade 

de economia mista, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou 

ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação 

econômica e a outros fatores de igual relevância; III - parcelamento do objeto, visando a ampliar a participação 

de licitantes, sem perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores aos limites estabelecidos 

no art. 29, incisos I e II; IV - adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, instituída 

pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 , para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado; V - observação da política de integridade nas transações com partes 

interessadas (BRASIL, 2016). 

 
29 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 

(BRASIL, 2016). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
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resultado identificando o(s) parceiro(s) selecionado(s) e o chamado para a fase de 

desenvolvimento do negócio. 

 

O item 14 trata da fase externa do chamamento público, além de decorrer do caput do 

art. 31 da Lei 13.303/2016 que trata dos princípios que regem o processo de contratação, 

decorre também das previsões constantes no art. 8º que determina qualquer obrigação ou 

responsabilidade deve estar claramente definidas em lei ou regulamento30. Ademais, os 

artigos 48 e 51 exigem, respectivamente, a publicidade das aquisições e, o cumprimento, 

durante o procedimento licitatório, das fases relacionadas em seus incisos. Observa-se, assim, 

que deverá ser observada eventual norma interna do órgão (BRASIL, 2016). 

 

j) Item 26 - Ata de Reunião da Diretoria/Conselho com a autorização para início da 

negociação consignando que a proposta está alinhada com o plano de negócios da estatal 

(Fase Pré-Contratual). 

 

No tocante ao item acima, registra-se o Acórdão 3.230/2020-TCU-Plenário, do Relator 

Bruno Dantas, que trata do Relatório de levantamento das parcerias estratégicas do 

conglomerado do Banco do Brasil S/A, referente ao processo de trabalho, motivação, 

governança e aderência às normas e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União e, 

identificação dos eventos de risco e controles internos existentes, do qual se transcreve o 

trecho abaixo (DANTAS, 2020):  

 

V.2.1 - AUSÊNCIA DE ALINHAMENTO COM O PLANO DE NEGÓCIOS 

DA ESTATAL 

144. Embora a legislação faça referência ao alinhamento com o plano de negócios, 

não há uma definição exata para o termo 'plano de negócios' que possa ser 

claramente utilizada como parâmetro para enquadramento no âmbito de qualquer 

estatal. Aliás, não existe um modelo único de gestão da estratégica corporativa. 

 
30 Art. 8º As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no mínimo, os seguintes 

requisitos de transparência: (...) § 2º Quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a 

sociedade de economia mista que explorem atividade econômica assumam em condições distintas às de qualquer 

outra empresa do setor privado em que atuam deverão: I - estar claramente definidas em lei ou regulamento, bem 

como previstas em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-las, 

observada a ampla publicidade desses instrumentos; Art. 48. Será dada publicidade, com periodicidade mínima 

semestral, em sítio eletrônico oficial na internet de acesso irrestrito, à relação das aquisições de bens efetivadas 
pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista, compreendidas as seguintes informações: I - 

identificação do bem comprado, de seu preço unitário e da quantidade adquirida; II - nome do fornecedor; III - 

valor total de cada aquisição. Art. 51. As licitações de que trata esta Lei observarão a seguinte sequência de 

fases:  I - preparação; II - divulgação; III - apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa 

adotado; IV - julgamento; V - verificação de efetividade dos lances ou propostas; VI - negociação; VII - 

habilitação; VIII - interposição de recursos; IX - adjudicação do objeto; X - homologação do resultado ou 

revogação do procedimento (BRASIL, 2016). 
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145. A propósito, o § 1º do art. 23 da Lei 13.303/2016, replicado no § 1º do art. 37 

do Decreto 8.945/2016, dispõe que a Diretoria da empresa estatal deverá apresentar 

até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, a 

quem compete sua aprovação: 

I - o plano de negócios para o exercício anual seguinte; e 

II - a estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades 

para, no mínimo, os próximos cinco anos. 

146. Ainda nesse tema, o atendimento das metas e resultados do plano de negócios e 

da estratégia de longo prazo deve ser objeto de análise anual pelo Conselho de 

Administração, se houver, ou de sua controladora, sob pena de seus integrantes 

responderem por omissão, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao 
Congresso Nacional e ao TCU, exceto informações de natureza estratégica cuja 

divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa estatal, 

consoante os §§ 2º e 3º do art. 23 da Lei 13.303/2016 c/c os §§ 3º e 4º do art. 37 do 

Decreto 8.945/2016. 

147. Mais uma menção ao plano de negócios refere-se à previsão de avaliação de 

desempenho no estatuto social da empresa estatal, devendo ser observado como um 

quesito mínimo de avaliação dos administradores a consecução dos objetivos 

estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo, 

conforme se extrai do art. 13, III, c, da Lei 13.303/2016 c/c o art. 24, III, c, do 

Decreto 8.945/2016. 

148. Encerrando as referências legais ao plano de negócios, os projetos 

contemplados no plano de negócios e investimentos da empresa pública ou da 
sociedade de economia mista podem extrapolar a regra de duração máxima de cinco 

anos para os contratos celebrados pelas estatais, conforme o art. 71, I, da Lei 

13.303/2016. 

149. Caso não esteja alinhada com o plano de negócios aprovado pelo Conselho de 

Administração, a realização de parceria estratégica pela estatal somente poderá 

ocorrer se houver autorização legislativa na lei de criação da estatal ou em outra lei 

qualquer, conforme expressa regra constitucional no artigo 37, inciso XX  

(DANTAS, 2020). 

 

V.2.2 - AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO FORMAL PELO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DA ESTATAL 

150. Insta destacar que não há definição sobre qual o momento em que deve ocorrer 

a deliberação do Conselho de Administração da estatal relativa à formação da 

parceria estratégica, nem sobre o alinhamento com o plano de negócios.  

151. Em análise da sistemática de desinvestimentos do Banco do Brasil, o Ministro-

Relator Bruno Dantas, em seu voto condutor do Acórdão 871/2020-TCU-Plenário, 

externou sua preocupação sobre esse momento (TC Processo 015.759/2019-9, peça 

38, p. 5): percebe-se que o crivo do Conselho de Administração, no caso concreto, 

acontece em momento posterior ao aprofundamento dos estudos e premissas 

preliminares da operação, o que pode ensejar o dispêndio desnecessário de recursos 

em caso de reprovação da operação por parte daquele órgão deliberativo, em 

flagrante oposição aos princípios da economicidade e da eficiência.  

152. Em outra passagem, o relator do citado Acórdão 871/2020 destaca a ausência 
de manifestação das instâncias de governança em etapas intermediárias consideradas 

críticas (p. 6): A princípio, considero que seria desejável a definição de instâncias 

adequadas de governança, bem como o estabelecimento de regras para aperfeiçoar a 

tomada de decisão, a partir do fornecimento de elementos mínimos e a apresentação 

de possíveis alternativas de solução. Dessa forma, razoável exigir participação de 

um dos órgãos diretivos do Banco na aprovação das etapas intermediárias do 

processo, bem como que se estabeleçam regras para que essa participação ocorra de 

maneira informada, refletida e desinteressada, em homenagem às melhores práticas 

de governança do mercado, também exigidas nos normativos internos do banco.  

153. Em que pese a diferença entre alienação de ativos e formação de parceria 

estratégica, observa-se a necessidade de manifestação do CA antes da escolha do 
parceiro e conclusão do negócio, em homenagem às boas práticas de governança 

corporativa, aos princípios da administração pública e aos preceitos da Lei 

13.303/2016 e do Decreto 8.945/2016, devendo estar explícito, nos documentos 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/acordao-completo/871/2020/Plen%C3%A1rio
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/processo/1575920199
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relativos à aprovação da parceria pelo CA, o alinhamento com o plano de negócios 

da estatal (DANTAS, 2020). 

  

Nota-se que o relatório faz menção aos dispositivos 13, 23 e 71 da Lei 

13.303/201631, que disciplinam sobre o estatuto contendo a consecução dos objetivos 

estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia a longo prazo; cumprimento 

por parte da diretoria de metas e resultados; e, duração dos contratos, respectivamente 

(BRASIL, 2016). 

 

k) Item 27 - Ata de reunião, termo de compromisso, diligência prévia e/ou testes, se 

realizado(s), durante a negociação32.   

 

Observa-se que a diligência prévia (due diligence), ocorre quando há reciprocidade no 

intercâmbio de informações e investigações com o objetivo de aferir a capacidade técnica e 

financeira dos parceiros para a realização do objeto do futuro empreendimento comum 

(BRITO, 2017). Já a negociação encontra-se prevista no art. 5133 da Lei 13.303/2016, dentre 

as fases da licitação (BRASIL, 2016). 

 
31Art. 13. A lei que autorizar a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá dispor sobre 

as diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do estatuto da companhia, em especial sobre: (...) III 

- avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores e dos membros de 

comitês, observados os seguintes quesitos mínimos: (...) c) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de 

negócios e atendimento à estratégia de longo prazo; Art. 23. É condição para investidura em cargo de diretoria 

da empresa pública e da sociedade de economia mista a assunção de compromisso com metas e resultados 

específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, a quem incumbe 

fiscalizar seu cumprimento. § 1º Sem prejuízo do disposto no caput, a diretoria deverá apresentar, até a última 

reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, a quem compete sua aprovação: I - plano de 

negócios para o exercício anual seguinte; II - estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e 

oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos. § 2º Compete ao Conselho de Administração, sob 
pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e 

resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e 

informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às 

Câmaras Municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver. § 3º Excluem-se da obrigação de 

publicação a que se refere o § 2º as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser 

comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Art. 71. A 

duração dos contratos regidos por esta Lei não excederá a 5 (cinco) anos, contados a partir de sua celebração, 

exceto: I - para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da empresa pública ou da sociedade 

de economia mista; II - nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 (cinco) anos seja prática rotineira de 

mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio.Parágrafo único. 

É vedado o contrato por prazo indeterminado (BRASIL, 2016). 
32 Brito, Pedro Eduardo Fernandes. Chamada pública para a formação de parcerias societárias entre os setores 

público e privado: superando incertezas e promovendo a transparência. Pedro Eduardo Fernandes Brito. - 2017. 

105 p. Orientador: Carlos Ari Sundfeld Dissertação (mestrado) – Escola de Direito de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas. 
33 Art. 51. As licitações de que trata esta Lei observarão a seguinte sequência de fases: I - preparação; II - 

divulgação; III - apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa adotado; IV - julgamento; V - 

verificação de efetividade dos lances ou propostas; VI - negociação; (BRASIL, 2016). 
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Nesse sentido: 

Por outro lado, pelo modelo de parcerias societárias formadas entre empresas 

estatais e o setor privado, na forma de sociedades comerciais ou contratos de 

consórcio, exige-se outro nível de governança e gestão, marcada pela colaboração e 

negociação, visando à realização de seu objeto social por intermédio de um veículo 

rentável e autossustentável. (...) A chamada publica objeto do presente estudo não é 
incompatível com um procedimento competitivo de escolha de parceiros, pois seu 

objetivo é criar um modelo transparente para a negociação de parcerias no âmbito 

estatal, da fase inicial até a efetiva formação da sociedade alvo. A identificação do 

parceiro que justifica o estabelecimento da parceria diretamente é o objetivo desse 

procedimento. (BRITO, 2017). 

 

A título de exemplificação de como ocorre uma due diligence na prática, destaca-se a 

experiência do Banco do Brasil S/A, relatada no Acórdão 3.230/2020/TCU (DANTAS, 

2020): 

 

51. Nas operações de parceria estratégica, usualmente, são contratados os serviços 

de assessoria financeira/negocial e jurídica. Quando a estruturação societária da 

operação requerer, pode ser necessário que o banco conduza uma due 

diligence (diligência prévia) na contraparte - hipótese em que, conforme relatado, 

usualmente é contratada uma das quatro maiores empresas de auditoria para realizar 

esse serviço específico. Além disso, quando o Conselho de Administração do banco 

requerer fairness opinion (avaliação externa independente), também será realizada a 

contratação desse serviço em separado. 

 

Com relação aos testes, imperioso trazer o entendimento do TCU acerca da prova de 

conceito, conforme se depreende do Acórdão 2.763/2013/TCU, Plenário (OLIVEIRA, 2013): 

 

Conclusão – ponto II  
37. A realização de prova de conceito como requisito de qualificação técnica 

prevista no item 5.3.3 e subitens do edital do Pregão Eletrônico 4-2013/Galic/CBTU 

configura violação às regras estabelecidas no artigo 30, caput e §5º, da Lei 

8.666/1993, assim como à jurisprudência do TCU, devendo o procedimento ser 

aplicado somente ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar.  

 

l) Item 28 - Sendo o caso, consta parecer técnico da MTI – Empresa Mato-Grossense de 

Tecnologia da Informação. 

 

O Decreto n. 1.257, de 10 de novembro de 2017 regulamenta o inciso I34 do art. 33 da 

Lei Complementar Estadual n. 566/2015, substituída pela da Lei Complementar Estadual n. 

612/2019, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual, 

 
34 Art.33 São empresas públicas do Estado de Mato Grosso as seguintes: I – Empresa Mato-grossense de 

Tecnologia da Informação – MTI; II - Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – 

EMPAER (MATO GROSSO, 2017). 

http://www.tcu.gov.br/consultas/juris/docs/conses/tcu_ata_0_n_2013_39.pdf
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instituindo o Sistema Estadual de Tecnologia da Informação do Estado de Mato Grosso e 

prevê em seu artigo 9º35 que, dentre as competências da MTI, está a emissão de parecer, 

estudos e informações técnicas sobre soluções de TI quando solicitadas pelo órgão Central de 

TI (MATO GROSSO, 2017). 

 

m) Itens 29 a 32: Item 29 - Foram apresentados documentos aptos a comprovar a 

possibilidade da aquisição de direitos e da contratação de obrigações por parte do 

contratado; Item 30 - Exigiu-se demonstração de qualificação técnica, restrita a parcelas 

do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos 

de forma expressa no instrumento convocatório; Item 31 - Ficou demonstrada a 

capacidade econômica e financeira do contratado; e, Item 32 - Para Estatais sem 

regulamento, demonstrou-se que o contratado preenche os requisitos de habilitação. 

 

Os itens acima se fundamentam no art. 5836 da Lei 13.303/2016, que dispõe sobre a 

necessidade de apresentação dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista; qualificação 

técnica; e, capacidade econômica e financeira (BRASIL, 2016). 

Nesse sentido, destaca-se a Resolução de Consulta 8/2018 – Tribunal Pleno, exarada 

pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT: 

 

 
35 Art. 9º Compete à MTI, além das atribuições deliberadas pelo COTEC: 

I - a operacionalização da infraestrutura corporativa, da arquitetura de interoperabilidade, da central de serviços e 

da rede de comunicação do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso; 

II - a hospedagem dos sistemas corporativos e estratégicos do Estado; 

III - a prestação dos serviços de TI; 

IV - o desenvolvimento e a manutenção de sistemas automatizados de informação; 

V - a segurança de dados e da informação, sob sua gestão; 
VI - emitir pareceres, elaborar estudos e prestar informações técnicas sobre soluções de TI quando solicitadas 

pelo Órgão Central de TI (MT, 2017). 

36 Art. 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros:         

I - exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da 

contração de obrigações por parte do licitante; 

II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com 

parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório; 

III - capacidade econômica e financeira; 

IV - recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitações em que se utilize como critério 

de julgamento a maior oferta de preço. 
§ 1º Quando o critério de julgamento utilizado for a maior oferta de preço, os requisitos de qualificação técnica e 

de capacidade econômica e financeira poderão ser dispensados. 

§ 2º Na hipótese do § 1º, reverterá a favor da empresa pública ou da sociedade de economia mista o valor de 

quantia eventualmente exigida no instrumento convocatório a título de adiantamento, caso o licitante não efetue 

o restante do pagamento devido no prazo para tanto estipulado (BRASIL, 2016). 
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Licitação. Contrato. Empresas estatais. Lei nº 13.303/16.  

Regras de habilitação. Regularidade fiscal e trabalhista. Fornecedor de serviços 

públicos essenciais. Princípio da continuidade do serviço público e da 

supremacia do interesse público.  

1) As empresas estatais devem seguir as regras de licitação e contratos estabelecidas 

na Lei nº 13.303/16 (Lei das Estatais), observando o prazo limite previsto no seu 

artigo 91, caput, para promover as pertinentes adequações do respectivo estatuto.  

2) De acordo com a Lei das Estatais, os documentos exigidos para habilitação de 

licitante devem constar dos regulamentos internos de licitações e contratos 

elaborados pelas empresas estatais (art. 40).  

3) A Lei das Estatais não determina a comprovação de regularidades fiscal e 
trabalhista como condição de habilitação, mas exige documentos aptos a comprovar 

a possibilidade da aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do 

licitante (art. 58, I).  

4) Na habilitação, deverá ser exigida a comprovação de regularidade com a 

seguridade social, posto que esta é uma exigência prevista no art. 195, § 3º, da 

CF/88.  

5) O licitante deverá manter, durante a execução contratual, perante a empresa 

estatal contratante, todas as condições de habilitação exigidas na licitação (art. 69, 

IX)37.  

6) Enquanto as empresas estatais não adequarem seus estatutos ao disposto na Lei 

das Estatais, aplicam-se às licitações e contratos as regras da Lei nº 8.666/93, 

devendo ser exigidos os comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista, conforme 
dispõem as Resoluções de Consulta nº 39/2008 e nº 6/2015.  

7) Excepcionalmente, em se tratando de serviço público essencial, as empresas 

estatais podem contratar fornecedores com pendências de regularização fiscal, desde 

que com autorização prévia da autoridade máxima do órgão, acompanhada das 

devidas justificativas38(TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, 2018).   
 

n) Item 33 - Declaração de não ocorrência das hipóteses trazidas pelo art. 38 da Lei nº 

13.303/16. 

 

O artigo 3839 da Lei 13.303/2016 elenca as situações em que a empresa fica impedida de 

contratar com a empresa pública ou sociedade de economia mista, para tanto, sua 

 
37 Art. 69. São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por esta Lei:  IX - a obrigação do contratado de 
manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório (BRASIL, 2016). 
38 Consultas. Relator: Luiz Carlos Pereira. Resolução de consulta 8/2018 - Pleno. Julgado em 14/08/2018. 

Publicado no DOC/TCE-MT em 06/09/2018. Processo 120456/2018. 
39 Art. 38. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de 

economia mista a empresa I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante; II - suspensa 

pela empresa pública ou sociedade de economia mista; III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo 

Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia 

mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, 

impedida ou declarada inidônea; V - Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea; VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; VII - cujo administrador tenha sido sócio ou 

administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à 

sanção; VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 

natureza, de empresa declarada inidônea. Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput: I - à 

contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em 

procedimentos licitatórios, na condição de licitante; II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau 
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comprovação se dá através de declaração fornecida pela própria empresa a ser contratada, e 

constitui pré-requisito (BRASIL, 2016). 

 

o) Item 34 – Declaração de não ocorrência das hipóteses trazidas pelo art. 3840 da Lei nº 

13.303/16. 

 

O presente item atende ao disposto no art. 3 da Lei das Estatais que relaciona as 

hipóteses que impedem empresas de participar de procedimentos licitatórios junto à empresa 

pública ou sociedade de economia mista.   

 

p) Item 35 - Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 

anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. 

 

Além dos impedimentos acima, a empresa deve declarar que está em conformidade com 

a legislação trabalhista no tocante à ausência de contratação em desacordo com a norma legal, 

conforme determina o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

 

 
civil, com: a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista; b) empregado de empresa pública 

ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou 

contratação; c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja 

vinculada. III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido 

seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou 

contratante há menos de 6 (seis) meses. 

 
40 Art. 38. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de 

economia mista a empresa:        (Vide Lei nº 14.002, de 2020) I - cujo administrador ou sócio detentor de mais 

de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de 
economia mista contratante; II - suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;  III - declarada 

inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa 

pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; IV - constituída por sócio de 

empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; V - cujo administrador seja sócio de empresa 

suspensa, impedida ou declarada inidônea; VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de 

empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; VII - cujo 

administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no 

período dos fatos que deram ensejo à sanção; VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que 

participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. Parágrafo único. Aplica-se a 

vedação prevista no caput: I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à 

participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; II - a quem tenha relação de 
parentesco, até o terceiro grau civil, com: a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista; b) 

empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação na área 

responsável pela licitação ou contratação; c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de 

economia mista esteja vinculada. III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo 

de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora 

da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses  (BRASIL, 2016). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14002.htm#art22
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q) Item 36 - Certidão de regularidade com a seguridade social. 

 

A exigência da certidão constante no item 36 se fundamenta no art. 195, § 3º, da 

Constituição Federal de 1988, conforme delineado na Resolução de Consulta 8/2018 – 

Tribunal Pleno, exarada pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT, transcrita 

anteriormente (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 2018). 

 

r) Item 37 - Verificação de eventual proibição de contratar com a Administração Pública 

(CEIS da CGE/MT, TCE/MT e TCU). 

 

O item acima diz respeito ao dever da empresa em apresentar todos os documentos 

exigidos como necessários no processo para avaliação da idoneidade, capacidade e 

regularidade técnica, fiscal e trabalhista, se aplicável. Assim, deve a estatal promover consulta 

ao Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas da Controladoria Geral do Estado – CEIS/MT; 

no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas de Contratar com a Administração Pública 

do Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT; e, no Sistema de Inabilitados e Inidôneos do 

Tribunal de Contas da União – TCU. Nesse sentido, destaca-se o disposto no art. 3741 da Lei 

13.303/2016, especialmente em seu §1º, o qual aduz que o fornecedor incluído nos referidos 

 
41 Art. 37. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão informar os dados relativos às sanções 

por elas aplicadas aos contratados, nos termos definidos no art. 83, de forma a manter atualizado o cadastro de 

empresas inidôneas de que trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 .  § 1º O fornecedor incluído 

no cadastro referido no caput não poderá disputar licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de 

contrato. § 2º Serão excluídos do cadastro referido no caput, a qualquer tempo, fornecedores que demonstrarem a 

superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida. Art. 38. Estará impedida de participar 

de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a empresa:  I - cujo 

administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da 
empresa pública ou sociedade de economia mista contratante; II - suspensa pela empresa pública ou sociedade de 

economia mista; III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa 

a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da 

sanção; IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; V - cujo 

administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; VI - constituída por sócio que 

tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos 

que deram ensejo à sanção; VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; VIII - que tiver, nos seus 

quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada 

inidônea. Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput: I - à contratação do próprio empregado ou 

dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de 
licitante; II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: a) dirigente de empresa pública 

ou sociedade de economia mista; b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas 

atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação; c) autoridade do ente público a 

que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada. III - cujo proprietário, mesmo na 

condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa 

pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses 

(BRASIL, 2016). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art23
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cadastros não poderá disputar licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de 

contrato e ainda o art. 23 da Lei 12.846/201342 que determina aos órgãos ou entidades dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo o dever de  

informar e manter atualizados, para fins de publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas - CEIS, de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo 

federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas (BRASIL, 2013). 

  

s) Item 38 - Modelo de Negócio (etapas de desenvolvimento e avaliação do negócio da 

parceria; matriz de riscos; métrica de avaliação; plano de negócios; garantia; e, expressa 

previsão quanto aos dos direitos de propriedade intelectual e autorais). 

 

No que se refere ao item acima, inicialmente é importante trazer o entendimento 

constante no Enunciado 22, também aprovado na I Jornada de Direito Administrativo, 

promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: 

 

Enunciado 22 - A participação de empresa estatal no capital de empresa privada que 

não integra a Administração Pública enquadra-se dentre as hipóteses de 

“oportunidades de negócio”, prevista no art. 28, § 4º, da Lei n. 13.303/2016, 

devendo a decisão pela referida participação observar os ditames legais e os 

regulamentos editados pela empresa estatal a respeito dessa possibilidade 

(CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2020). 

 

Assim, o §7º do art. 1º43 da Lei 13.303/2016 aduz que as empresas e sociedades de 

economia mista, regidas por ela, deverão adotar, no dever de fiscalizar, práticas de 

 
42 Art. 23. Os órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo 

deverão informar e manter atualizados, para fins de publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas - CEIS, de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo federal, os dados relativos às 

sanções por eles aplicadas, nos termos do disposto nos arts. 87 e 88 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 

(BRASIL, 2013). 
43 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios que explore 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. (...) § 7º Na participação em sociedade empresarial em que a empresa 

pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, essas deverão 

adotar, no dever de fiscalizar, práticas de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos 

riscos do negócio do qual são partícipes, considerando, para esse fim: I - documentos e informações estratégicos 

do negócio e demais relatórios e informações produzidos por força de acordo de acionistas e de Lei considerados 
essenciais para a defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida; II - relatório de execução do 

orçamento e de realização de investimentos programados pela sociedade, inclusive quanto ao alinhamento dos 

custos orçados e dos realizados com os custos de mercado; III - informe sobre execução da política de transações 

com partes relacionadas; IV - análise das condições de alavancagem financeira da sociedade; V - avaliação de 

inversões financeiras e de processos relevantes de alienação de bens móveis e imóveis da sociedade; VI - 

relatório de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de bens e prestação de serviços 

relevantes para os interesses da investidora; VII - informe sobre execução de projetos relevantes para os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art88
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art88
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governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do 

qual são partícipes, considerando, para tanto, os documentos e informações estratégicos do 

negócio e demais relatórios e informações produzidos por força de acordo de acionistas e de 

Lei considerados essenciais para a defesa de seus interesses na sociedade empresarial 

investida. Com relação às etapas de desenvolvimento, garantia e matriz de riscos, nota-se que 

tais exigências constam da própria legislação das estatais, conforme se verifica nos artigos 

4244 e 6945 da Lei 13.303/2016 (BRASIL, 2016).  

Ademais, observa-se que a Lei 13.303/2016 é regulamentada pelo Decreto 8.495/2016, 

do qual se destacam os artigos 2546 e 7147 que aborda a exigência da matriz de risco 

(BRASIL, 2016). 

 
interesses da investidora; VIII - relatório de cumprimento, nos negócios da sociedade, de condicionantes 

socioambientais estabelecidas pelos órgãos ambientais; IX - avaliação das necessidades de novos aportes na 

sociedade e dos possíveis riscos de redução da rentabilidade esperada do negócio; X - qualquer outro relatório, 

documento ou informação produzido pela sociedade empresarial investida considerado relevante para o 
cumprimento do comando constante do caput (BRASIL, 2016). 

 
44 Art. 42. Na licitação e na contratação de obras e serviços por empresas públicas e sociedades de economia 

mista, serão observadas as seguintes definições: (...) IV - os prazos de início de cada etapa de execução, de 

conclusão, de entrega, de observação, quando for o caso, e de recebimento; V - as garantias oferecidas para 

assegurar a plena execução do objeto contratual, quando exigidas, observado o disposto no art. 68; (...) X - 

matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos 

supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) listagem de possíveis eventos 

supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de 

eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência; b) estabelecimento preciso das 
frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou 

tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no 

anteprojeto ou no projeto básico da licitação (BRASIL, 2016). 
45 Art. 69. São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por esta Lei: (...) X - matriz de riscos. II - o 

valor estimado do objeto a ser licitado será calculado com base em valores de mercado, em valores pagos pela 

administração pública em serviços e obras similares ou em avaliação do custo global da obra, aferido mediante 

orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica; III - o critério de julgamento a ser adotado será o 
de menor preço ou de melhor combinação de técnica e preço, pontuando-se na avaliação técnica as vantagens e 

os benefícios que eventualmente forem oferecidos para cada produto ou solução; IV - na contratação semi-

integrada, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações em termos 

de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução e de facilidade de manutenção 

ou operação (BRASIL, 2016). 

 
46 Art. 15. A empresa estatal adotará regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que 

abranjam: I - ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de práticas de 

controle interno; II - área de integridade e de gestão de riscos; e III - auditoria interna e Comitê de Auditoria 

Estatutário (BRASIL, 2016). 
47 Art. 71. O regime de licitação e contratação da Lei nº 13.303, de 2016 , é autoaplicável, exceto quanto a: I - 

procedimentos auxiliares das licitações, de que tratam os art. 63 a art. 67 da Lei nº 13.303, de 2016 ; II - 

procedimento de manifestação de interesse privado para o recebimento de propostas e projetos de 

empreendimentos, de que trata o § 4º do art. 31 da Lei nº 13.303, de 2016;  III - etapa de lances exclusivamente 

eletrônica, de que trata o § 4º da art. 32 da Lei nº 13.303, de 2016 ;  IV - preparação das licitações com matriz de 

riscos, de que trata o inciso X do caput do art. 42 da Lei nº 13.303, de 2016 ;  V - observância da política de 

transações com partes relacionadas, a ser elaborada, de que trata o inciso V do caput do art. 32 da Lei nº 13.303, 

de 2016 ; e  VI - disponibilização na internet do conteúdo informacional requerido nos art. 32, § 3º , art. 39 , art. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm#art31%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm#art32%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm#art42x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm#art32v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm#art32v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm#art32%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm#art40
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Nesse sentido: 

Alocação de risco refere-se à definição da extensão em que cada parte suporta a 

variação no valor do projeto resultante de um fator de risco com o objetivo de criar 

incentivos para as partes gerenciarem bem os riscos e mitigá-los no caso de 
ocorrerem eventos que reduzam o valor do projeto, ampliando o valor dos projetos 

ou reduzindo seus custos e reduzir o custo dos riscos do projeto ao garantir as partes 

contra riscos que elas não podem lidar (BARCELOS; TORRES, 2020). 

 

E ainda o Acórdão 2.617/2016/TCU-Plenário (BEMQUERER,2016): 

 

9.1. recomendar às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), com fulcro no 

art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno 

do TCU, e art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que uniformize o entendimento 

em suas empresas subsidiárias, tendo em vista o papel de coordenação da holding 

disciplinado pelo art. 16, § 1º, da Lei 3.890-A/1961, para que: 
(...) 

9.1.2. utilizem matriz de riscos em contratações derivadas da Lei 13.303/2016 que 

envolvam incertezas significativas, ainda que sob regime de empreitada por preço 

global, por se tratar de elemento que agrega segurança jurídica aos contratos, em 

analogia ao que recomenda a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 

1.441/2015-TCU-Plenário e 2.172/2013-TCU-Plenário; 

 

A necessidade de gestão dos direitos de propriedade intelectual e autoral decorre do fato 

de a parceria estratégica ser um instrumento que possibilita a contratação de soluções 

inovadoras e viabiliza a transferência de tecnologia. Assim, conforme se depreende do Projeto 

desenvolvido pelo Laboratório de Inovação do TCU I-LAB, intitulado ETEC – Contratação 

de inovação para a Administração Pública, onde traz um roteiro para a contratação das 

chamadas “Encomendas Tecnológicas”, previstas dentre as modalidades de dispensa de 

licitação tanto na Lei 8.666/1993 quanto na Lei 13.303/2016, introduzidas pela Lei de 

Inovação (Lei 10.973/2004), ressaltam-se abaixo as recomendações concernentes à gestão da 

propriedade intelectual, demonstrando a importância de sua gestão: 

 

As partes deverão definir a titularidade ou exercício dos direitos de 

propriedade intelectual resultantes da ETEC e poderão dispor sobre a cessão 

do direito de P.I., o licenciamento para exploração da criação e a transferência 

de tecnologia. A propriedade intelectual pode ser um excelente incentivo para 

as empresas na hora da negociação, devido aos seus potenciais benefícios.  

Considerar o histórico financeiro do(s) contratante(s) para avaliar os tipos de 

remuneração mais aplicáveis a essa realidade. Descrever aspectos que 

influenciam o escopo da negociação, tais como: testes necessários para atestar o 

recebimento das entregas; entrega esperada ou produto que comprove o 

 
40 e art. 48 da Lei nº 13.303, de 2016 .  § 1º A empresa estatal deverá editar regulamento interno de licitações e 

contratos até o dia 30 de junho de 2018, que deverá dispor sobre o estabelecido nos incisos do caput, os níveis de 

alçada decisória e a tomada de decisão, preferencialmente de forma colegiada, e ser aprovado pelo Conselho de 

Administração da empresa, se houver, ou pela assembleia geral.  § 2º É permitida a utilização da legislação 

anterior para os procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até a edição do regulamento 

interno referido no § 1º ou até o dia 30 de junho de 2018, o que ocorrer primeiro (BRASIL, 2016). 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11676678/artigo-43-da-lei-n-8443-de-16-de-julho-de-1992
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11676649/inciso-i-do-artigo-43-da-lei-n-8443-de-16-de-julho-de-1992
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109309/lei-org%C3%A2nica-do-tribunal-de-contas-da-uni%C3%A3o-lei-8443-92
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/356570084/lei-13303-16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm#art48
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esforço no caso de não se alcançar o objetivo proposto; eventual estimativa de 

preços ou preços referenciais (mesmo que aproximados ou gerais); cláusulas 

contratuais que podem ser objeto da negociação; diferentes fases que podem ir 

se afunilando até a etapa final; possibilidades de negociação sobre propriedade 

intelectual; previsão ou não de transferência tecnológica; tipos de 

remuneração; “scale up”, quando aplicável; garantias financeiras (em caso de 

grande vulto ou complexidade); procedimentos caso se conclua que a ETEC é 

inviável ao longo do processo.  

Na negociação sobre propriedade intelectual, considerar a necessidade de 

manter a tecnologia no Brasil, frente à possibilidade de os potenciais 

contratados serem adquiridos por empresas estrangeiras.  

É conveniente que o contratante realize estudos prévios sobre transferências de 

tecnologia e propriedade intelectual, inclusive sobre a jurisprudência aplicada e 

o funcionamento no meio privado, considerando possibilidade de contato com o 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial –INPI (VOJVODIC; ASTONE; 

VILELLA, 2015). 

 

A Constituição, tratando do direito de acesso à informação, quando define como 

princípios norteadores da Administração Pública a moralidade, a publicidade e a probidade 

administrativa (art. 3º), impõe a publicidade dos atos administrativos, como regra e, o sigilo, a 

exceção (artigos 5º, XIV, e 37, caput) (BRASIL, 1988).  

Nesse sentido, destaca-se o art. 7º48 da Lei Federal 12.527/2011 (Lei de Acesso à 

Informação), o qual relaciona o direito de obter informação sobre atividades exercidas pelos 

órgãos e entidades, inclusive e as relativas à sua política, organização e serviços, dentre os 

direitos compreendidos pela referida lei, salvo informações sigilosas. Convém mencionar que 

tal norma não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as 

hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo 

Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder 

público, conforme disposto no art. 2249 (BRASIL, 2011). 

Assim, a estatal precisa avaliar se há informações sigilosas e de caráter confidencial e 

classificá-las, conforme a legislação e regulamento próprio, inclusive no tocante a eventual 

segredo industrial. No âmbito estadual, o Decreto n. 1.973/2013 regulamenta a Lei Federal nº 

 
48 Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: (...) III - 

informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com 

seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado; IV - informação primária, íntegra, autêntica 

e atualizada; V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua 

política, organização e serviços; (...) § 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela 

parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com 

ocultação da parte sob sigilo. (...) § 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos 

órgãos e entidades referidas no art. 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas 
disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei (BRASIL, 2011). 

 
49 Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as 

hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por 

pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público (BRASIL, 2011). 
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12.527/2011, que regula o acesso a informações, e dá providências correlatas. Já a Lei das 

Estatais dispõe50. 

Imperioso mencionar que no Brasil, a Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial) 

protege segredos industriais, reputando concorrência desleal o seu uso desautorizado (artigo 

195). No tocante a definição de segredo industrial, destaca-se o entendimento abaixo: 

10. Não há definição legal de segredo industrial, em que pese a expressão tenha sido 

adotada pela Lei de Acesso à Informação, referindo-se à proteção de informações 
estratégicas, úteis à condução de negócios empresariais. As informações protegidas 

por segredo industrial, portanto, são aquelas cujo compartilhamento colocaria em 

risco a atividade empresarial de determinada entidade.  

 
50 Art. 85. Os órgãos de controle externo e interno das 3 (três) esferas de governo fiscalizarão as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista a elas relacionadas, inclusive aquelas domiciliadas no exterior, 
quanto à legitimidade, à economicidade e à eficácia da aplicação de seus recursos, sob o ponto de vista contábil, 

financeiro, operacional e patrimonial. § 1º Para a realização da atividade fiscalizatória de que trata o caput, os 

órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessários à realização dos 

trabalhos, inclusive aqueles classificados como sigilosos pela empresa pública ou pela sociedade de economia 

mista, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 .§ 2º O grau de confidencialidade será atribuído 

pelas empresas públicas e sociedades de economia mista no ato de entrega dos documentos e informações 

solicitados, tornando-se o órgão de controle com o qual foi compartilhada a informação sigilosa corresponsável 

pela manutenção do seu sigilo. Art. 86. As informações das empresas públicas e das sociedades de economia 

mista relativas a licitações e contratos, inclusive aqueles referentes a bases de preços, constarão de bancos de 

dados eletrônicos atualizados e com acesso em tempo real aos órgãos de controle competentes. § 1º As 

demonstrações contábeis auditadas da empresa pública e da sociedade de economia mista serão disponibilizadas 
no sítio eletrônico da empresa ou da sociedade na internet, inclusive em formato eletrônico editável. § 2º As atas 

e demais expedientes oriundos de reuniões, ordinárias ou extraordinárias, dos conselhos de administração ou 

fiscal das empresas públicas e das sociedades de economia mista, inclusive gravações e filmagens, quando 

houver, deverão ser disponibilizados para os órgãos de controle sempre que solicitados, no âmbito dos trabalhos 

de auditoria. § 3º O acesso dos órgãos de controle às informações referidas no caput e no § 2º será restrito e 

individualizado. § 4º As informações que sejam revestidas de sigilo bancário, estratégico, comercial ou industrial 

serão assim identificadas, respondendo o servidor administrativa, civil e penalmente pelos danos causados à 

empresa pública ou à sociedade de economia mista e a seus acionistas em razão de eventual divulgação indevida. 

§ 5º Os critérios para a definição do que deve ser considerado sigilo estratégico, comercial ou industrial serão 

estabelecidos em regulamento. Art. 87. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos 

regidos por esta Lei será feito pelos órgãos do sistema de controle interno e pelo tribunal de contas competente, 

na forma da legislação pertinente, ficando as empresas públicas e as sociedades de economia mista responsáveis 
pela demonstração da legalidade e da regularidade da despesa e da execução, nos termos da Constituição. § 1º 

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, 

devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, devendo a 

entidade julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 2º. § 

2º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao tribunal de contas ou aos 

órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do 

disposto neste artigo. § 3º Os tribunais de contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão 

solicitar para exame, a qualquer tempo, documentos de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e 

operacional das empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias no Brasil e no 

exterior, obrigando-se, os jurisdicionados, à adoção das medidas corretivas pertinentes que, em função desse 

exame, lhes forem determinadas. Art. 88. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão 
disponibilizar para conhecimento público, por meio eletrônico, informação completa mensalmente atualizada 

sobre a execução de seus contratos e de seu orçamento, admitindo-se retardo de até 2 (dois) meses na divulgação 

das informações. § 1º A disponibilização de informações contratuais referentes a operações de perfil estratégico 

ou que tenham por objeto segredo industrial receberá proteção mínima necessária para lhes garantir 

confidencialidade (BRASIL, 2016). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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11. Doutrinariamente, é possível classificar a informação protegida por segredo 

industrial em duas categorias: a) know-how técnico, que se refere à tecnologia 

desenvolvida pela empresa, como fórmulas, métodos produtivos e softwares; b) 

know-how de negócios, que se refere aos segredos comerciais, dados financeiros, de 

marketing e administrativos. Não são consideradas, porém, como segredo industrial, 

as informações técnicas de conhecimento dos especialistas do ramo, o chamado 

know-how generalizado (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 

2017).51 

 

Denota-se ainda que: 

A constante necessidade de aprimoramento técnico, visando qualificar e inovar suas 

atividades faz com que empresas terceirizem parte de seus projetos, produção ou até 
mesmo sua administração. Quando tal fato se concretiza e duas ou mais partes — 

sejam pessoas físicas ou jurídicas — consolidam parceria, mostra-se necessário que, 

além de firmarem instrumento contratual próprio, firmem também um Acordo de 

Confidencialidade. Via de regra, a terceirização de atividades empresariais faz com 

que ambos contratantes tenham conhecimento acerca de métodos, procedimentos 

e know-how alheio. A compreensão de processos internos e quesitos técnicos, os 

quais em muitos casos são fruto de anos de pesquisa e trabalho, são inevitáveis na 

maioria das parcerias. Visando a proteção dessas informações, bem como a 

limitação de seu uso, as partes devem firmar termo ou acordo de confidencialidade 

mútua. Este acordo cria obrigações para ambos contratantes, da mesma forma que os 

protege. As regras ali contidas podem dispor acerca de prazos, segurança, 

propriedade, bem como estipulam penalidades ao que infringir seus termos. (..) A 
confidencialidade pode ser firmada antes mesmo das partes contratarem sua 

parceria. Em determinados casos, para que ambas as partes firmem contrato, há 

necessidade de divulgação prévia de parâmetros e estratégias do negócio, o que 

somente ocorrerá com o prévio pacto de confidencialidade. (...) O termo firmado 

protege a parte que divulgou sua técnica. Com efeito, o desenvolvimento de novos 

empreendimentos comerciais e imobiliários, projetos industriais, táticas comerciais, 

pesquisas, entre outros, podem ser consagrados por terceiros, desprestigiando e 

gerando prejuízos aos seus proprietários de direito. Visando evitar danos, os Termos 

ou Acordos de Confidencialidade mostram-se o melhor instrumento para 

salvaguardar o sigilo nos parâmetros de negócios e parcerias, propiciando segurança 

para ambos os contratantes e ambiente próspero aos negócios (SCARPETTA, 

2011).52 

 

t) Item 39 - Estudo de viabilidade de parceria elaborada pelo setor competente: Item 39.1 - 

Relatório técnico de avaliação da proposta selecionada; Item 39.2 - Relatório técnico da 

viabilidade da parceria; Item 39.3. - Justificativa da caracterização da situação de 

inaplicabilidade de licitação, com os elementos necessários à configuração da oportunidade 

do negócio: Item 39.3.1 - Relação com o desempenho inerente aos objetivos sociais; Item 

39.3.2 - Configuração da oportunidade do negócio, o qual pode ser estabelecido por meio 

dos mais variados modelos associativos, societários ou contratuais, nos moldes do art. 28, § 

4º, da Lei das Estatais, a qual poderá ser demonstrada por meio do detalhamento do objeto; 

 
51 Parecer 99926.000080/2017-85. Assunto: Recurso contra negativa de acesso à informação. CGU. Disponível 

em: http://buscaprecedentes.cgu.gov.br/busca/dados/Precedente/99926000080201785_CGU.pdf. 
52 Scarpetta, Juliano. Parcerias estratégicas: Confidencialidade é melhor forma de proteger negócio. Disponível 

em: https://www.conjur.com.br/2011-mar-28/acordo-confidencialidade-melhor-forma-proteger-negocios. 
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identificação dos produtos ou serviços que se pretendem explorar; prazo; e, detalhamento 

do retorno financeiro-econômico esperado; Item 39.3.3 - Demonstração da vantagem 

comercial/valor agregado; Item 39.3.4 - Comprovação da superioridade/características 

particulares, Item 39.3.5 - Demonstração da inviabilidade de procedimento competitivo, por 

ex. a pertinência e a compatibilidade de projetos de longo prazo, a comunhão de filosofias 

empresariais, a complementariedade das necessidades e a ausência de interesses 

conflitantes; e, Item 39.3.6 - Demais requisitos previstos em regulamento interno, caso de 

Entidade possua regulamento interno de aquisições e contratos. 

 

O item 39 e respectivos subitens decorrem do próprio art. 28, §§ 3º (inciso II)53 e 4º: 

 

Ademais, visa atender aos requisitos elencados no Acórdão n. 2.488/2016/TCU-

Plenário (ZYMLER, 2018), já abordado anteriormente. Do mesmo modo, destacam-se ainda 

os Enunciados 27 e 30, aprovados na I Jornada de Direito Administrativo, promovida pelo 

Centro de Estudos Judiciários (CEJ) DO Conselho da Justiça Federal (CJF): 

 
Enunciado 27 - A contratação para celebração de oportunidade de negócios, 
conforme prevista pelo art. 28, § 3º, II, e § 4º da Lei n. 13.303/2016 deverá ser 

avaliada de acordo com as práticas do setor de atuação da empresa estatal. A menção 

à inviabilidade de competição para concretização da oportunidade de negócios deve 

ser entendida como impossibilidade de comparação objetiva, no caso das propostas 

de parceria e de reestruturação societária e como desnecessidade de procedimento 

competitivo, quando a oportunidade puder ser ofertada a todos os interessados(CJF, 

2020). 

 

Enunciado 30 - A "inviabilidade de procedimento competitivo" prevista no art. 28, § 

3º, inc. II, da Lei n. 13.303/2016 não significa que, para a configuração de uma 

oportunidade de negócio, somente poderá haver um interessado em estabelecer uma 

parceria com a empresa estatal. É possível que, mesmo diante de mais de um 
interessado, esteja configurada a inviabilidade de procedimento competitivo (CJF, 

2020). 

 

 
53 Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às sociedades de 

economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e 

ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem 

como à implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, 

ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30. (...) § 3º São as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações: II - nos 

casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades 

de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. § 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 (BRASIL, 2016). 
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Com relação aos demais requisitos, nota-se, que a Lei 13.303/2016 exige que a empresa 

pública e a sociedade de economia mista, regulamente o procedimento de licitações e 

contratos por meio de regulamento próprio, conforme determina o art. 4054. 

O Enunciado 22, também aprovado na I Jornada de Direito Administrativo, promovida 

pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ) DO Conselho da Justiça Federal (CJF) corrobora 

com o entendimento acima: 

 

Enunciado 22 - A participação de empresa estatal no capital de empresa privada que 

não integra a Administração Pública enquadra-se dentre as hipóteses de 

“oportunidades de negócio”, prevista no art. 28, § 4º, da Lei n. 13.303/2016, 

devendo a decisão pela referida participação observar os ditames legais e os 

regulamentos editados pela empresa estatal a respeito dessa possibilidade 

(CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2020). 

 

u) Item 40 - Parecer de viabilidade financeira da parceria estratégica. 

 

O item 39 trata da questão financeira, a qual deverá estar fundamentada em parecer da 

respectiva área responsável. 

 

v) Item 41 ao 45: Item 41 - Consta dos autos a minuta contratual ou do instrumento 

equivalente. (I, art. 32, Lei 13.303/2016); Item 42 - Autorização da autoridade competente; 

Item 43 - Manifestação da assessoria jurídica da Estatal; Item 44 - Homologação da 

manifestação da assessoria pela autoridade competente; Item 45 - Checklist de 

conformidade documental. 

 

Os itens acima possuem fundamento os artigos 32 e 40 da Lei 13.303/2016, que tratam 

da padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de 

contratos, de acordo com normas internas específicas (BRASIL, 2016). 

 

 
54 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:   (...) 

IV - procedimentos de licitação e contratação direta; (...) VI - formalização de contratos (BRASIL, 2016). 
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x) Parecer Jurídico conclusivo da assessoria jurídica do órgão (art. 40, Lei 13.303/2016) ou 

da PGE/MT, conforme o caso, com análise do procedimento e conformação da legalidade 

(art. 132, CF/88; art. 110 e ss, CE/MT; LCE n. 111/2002)  

 

Embora a Lei 13.303/2016 não tenha disciplinado acerca da necessidade de exame 

prévio das minutas de editais de licitações, bem como dos contratos, acordos, convênios ou 

ajustes, a Lei 13.303/2016 exige a regulamentação dos procedimentos de licitações e 

contratos, conforme se depreende do art. 40 do referido diploma legal (BRASIL, 2016). 

Sendo assim, em atenção aos princípios constitucionais que regem a administração pública, 

em especial, o da segurança jurídica e o da eficiência, entende-se pela necessidade de análise 

prévia jurídica dos procedimentos relacionados. 

 

4.2 - ANEXO II - PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (PMI)  

 

O anexo II trata das hipóteses em que não há chamamento público, onde a empresa 

pública ou sociedade de economia mista recebe manifestação de interesse, a qual, após 

análise, constata-se a viabilidade de formalização de parceria estratégica. O PMI encontra-se 

previsto no §4º do art. 3155 da Lei 13.303/2016 e no Decreto 8495/201656 que regulamenta a 

Lei 13.303./2016 (BRASIL, 2016). 

Esse procedimento já é adotado em contratos de concessão ou parcerias público-

privadas. O Procedimento de Manifestação de Interesse privado tem o intuito de, se a 

sociedade de economia mista ou empresa pública quiser coletar sugestões de projetos, 

empreendimentos, ou sugestões técnicas para, posteriormente, realizar uma licitação com os 

 
55 Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia 
mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida 

do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os 

princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 

administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento 

convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. (...) 

§ 4º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão adotar procedimento de manifestação de 

interesse privado para o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos com vistas a atender 

necessidades previamente identificadas, cabendo a regulamento a definição de suas regras específicas. 

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

execução do empreendimento, podendo ser ressarcido pelos custos aprovados pela empresa pública ou sociedade 

de economia mista caso não vença o certame, desde que seja promovida a cessão de direitos de que trata o art. 

80. 

 
56 Art. 71. O regime de licitação e contratação da Lei nº 13.303, de 2016 , é autoaplicável, exceto quanto a: (...) 

II - procedimento de manifestação de interesse privado para o recebimento de propostas e projetos de 

empreendimentos, de que trata o § 4º do art. 31 da Lei nº 13.303, de 2016; 
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subsídios da manifestação de interesse recebida57 ou ainda formalizar uma parceria 

estratégica. Ao presente anexo, aplicam-se os fundamentos jurídicos utilizados para o anexo I, 

nos itens que lhe forem correspondentes. Por sua vez, o Procedimento de Manifestação de 

Interesse – PMI exige “Divulgação Pública” da oportunidade do negócio para a intenção de 

celebração da parceria e demonstração de índices operacionais e financeiros a fim de atender 

aos princípios da publicidade e transparência, conforme determina a legislação58. 
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https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=261158#:~:text=Regulamenta%20a%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei,Estadual%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=%22Regulamenta%20a%20Lei%20Federal%20n%C2%BA,%2C%20e%20d%C3%A1%20provid%C3%AAncias%20correlatas.%22
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=261158#:~:text=Regulamenta%20a%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei,Estadual%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=%22Regulamenta%20a%20Lei%20Federal%20n%C2%BA,%2C%20e%20d%C3%A1%20provid%C3%AAncias%20correlatas.%22
http://app1.sefaz.mt.gov.br/0425762E005567C5/9733A1D3F5BB1AB384256710004D4754/BB68F74192C68FAD842583910048B04E
http://app1.sefaz.mt.gov.br/0425762E005567C5/9733A1D3F5BB1AB384256710004D4754/BB68F74192C68FAD842583910048B04E
https://ba67cd7f-381c-4fd3-988c-90edb11d2dd5.filesusr.com/ugd/04b0f8_067c7d9581d542f68299e4fe9bc9a092.pdf
https://ba67cd7f-381c-4fd3-988c-90edb11d2dd5.filesusr.com/ugd/04b0f8_067c7d9581d542f68299e4fe9bc9a092.pdf
https://ba67cd7f-381c-4fd3-988c-90edb11d2dd5.filesusr.com/ugd/04b0f8_067c7d9581d542f68299e4fe9bc9a092.pdf
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1291072%22
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-1291072%22
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/18641/1/PRArt214894_Contratacao%20de%20solucoes%20inovadoras%20administracao%20publica_P.pdf
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/18641/1/PRArt214894_Contratacao%20de%20solucoes%20inovadoras%20administracao%20publica_P.pdf
https://www.conjur.com.br/2011-mar-28/acordo-confidencialidade-melhor-forma-proteger-negocios
https://www.conjur.com.br/2011-mar-28/acordo-confidencialidade-melhor-forma-proteger-negocios
https://portal.tcu.gov.br/data/files/21/04/56/AE/5200371055EB6E27E18818A8/ETEC_projeto_contratacao_inovacao_administracao_publica.pdf
https://portal.tcu.gov.br/data/files/21/04/56/AE/5200371055EB6E27E18818A8/ETEC_projeto_contratacao_inovacao_administracao_publica.pdf
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/356570084/lei-13303-16
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https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/decisao/num/329266/ano/2018/num_decisao/2/ano_deci

sao/2019. Acesso em: 02 fev. 2021. 

ZYMLER, Benjamin. Acórdão 2.488/2018. Data do Julgamento: 31/10/2018. Tribunal de 

Contas da União. https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-

completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2335109%22. Acesso em: 02 fev. 2021. 
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ANEXOS  

 

ANEXO A - Chamamento público parceria estratégica vinculada à oportunidade do negócio 

(art. 28, § 3º, ii, lei 13.303/2016) 

CHECKLIST 

IDENTIFICAÇÃO 

Origem:  

Processo:  

Objeto:  

 

ATOS ADMINISTRATIVOS MÍNIMOS E DOCUMENTOS A VERIFICAR 

Item Conformidade (fundamento legal) SIM NÃO FLS. 

1.Fase Interna 

1. Formalização procedimental – protocolo, registro e numeração (art. 

32 e art. 40, Lei 13.303/2016; RT 297/2019/CGE/MT)59. 

   

2. Estudo preliminar de viabilidade de parceria elaborada pelo setor 

competente para desenvolvimento de solução (produto ou serviço) e, 

conforme o nível de maturidade, com a justificativa da 
caracterização da situação de inaplicabil idade de lici tação , 

com os elementos e requisitos necessários à configuração da 

oportunidade do negócio (II, art. 28, §3º, Lei n. 13.303/2016, I, art. 

32, Lei 13.303/2016 e Acórdão n. 2.488/2016/TCU-Plenário). 

   

3. Diálogo Público, se realizado (Enunciado 29, I Jornada de Direito 

Administrativo do CEJ/CJF)60. 

   

4. Solicitação/requisição de abertura de chamamento público pela área 

demandante do órgão ou entidade, com base no estudo preliminar, 

acompanhado do Termo de Referência ou Projeto Básico, contendo:  

   

4.1 Detalhamento do objeto (I, art. 32, Lei 13.303/2016).    

4.2 Justificativa da necessidade da solução proposta no estudo 

preliminar e dos quantitativos necessários. 

   

4.3 Objeto, objetivos, elementos, características e requisitos da parceria 

(II, §3º, art. 28 e I, art. 32, Lei 13.303/2016; Acórdão n. 

2.488/2016/TCU-Plenário). 

   

4.4 Modo e o tipo de participação da entidade estatal nessa parceria.    

4.5 Indicação dos critérios de seleção e avaliação dos potenciais 

parceiros. 

   

4.6 Os parâmetros do acordo de confidencialidade (§1º, art. 88, Lei 
13.303/2016). 

   

4.7 As premissas do modelo de negócio, do sistema de compliance e o 

mapeamento dos riscos (§7º, art. 1º, art. 6º ao 9º, Lei 13.303/2016; 

art. 2º, Dec. Est. 793/2016 e Parecer 4.679/2020/MPC/TCE/MT61). 

   

 
59Recomendação Técnica Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso 0273/2019. Seleção de empresas para formar parcerias vinculadas a 

oportunidades de negócios definidas e específicas. Controladoria Geral do estado – CGE/MT. Cuiabá-MT. 13/08/2019. 

60Enunciado 29 aprovado na I Jornada de Direito Administrativo, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Jus tiça 

Federal (CJF). A Administração Pública pode promover comunicações formais com potenciais interessados durante a fase de plane jamento 

das contratações públicas para a obtenção de informações técnicas e comerciais relevantes à definição do objeto e elaboração do projeto 

básico ou termo de referência, sendo que este diálogo público-privado deve ser registrado no processo administrativo e não impede o 

particular colaborador de participar em eventual licitação pública, ou mesmo de celebrar o respectivo contrato, tampouco lhe confere a 

autoria do projeto básico ou termo de referência.  
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5. Ata de reunião da diretoria/conselho (autorização).    

6. Autorização da autoridade competente para abertura do chamamento 
público. 

   

7. Publicação no D.O.E da portaria de designação de comissão para 

seleção e avaliação.  
   

8. Minuta do edital de chamamento público contendo, no mínimo, os 

seguintes itens e anexos (caput, art. 31, e I, art. 32, da Lei 

13.303/2016; Parecer 1539/SGAC/PGE/20206263e Parecer 

4.679/2020/MPC/TCE/MT): 

 

Sumário; 

Objeto, objetivos, elementos, características e requisitos da 

parceria; 

Forma de atendimento de todos os elementos e requisitos da 

parceria; 
Datas, prazos, condições, local e forma de apresentação das 

propostas; 

Condições para participação (informar se há possibilidade de 

participação de empresas associadas em consórcio);  

Impugnações e esclarecimentos ao edital;  

Obrigações da interessada(s) e da estatal;  

Critérios para seleção e avaliação dos potenciais 

parceiros/propostas;  

Recursos;  

Informação em que se fizerem necessários procedimentos para 

avaliação de amostra ou de prova de conceito (teste) à parceira 

selecionada (Acórdão 2763/2013-Plenário; Parecer 
2474/SGAC/PGE/202064); 

Sigilo, direito patrimonial e propriedade intelectual; 

Local de Execução;  

Disposições Gerais. 

Anexo I – Termo de Referência ou Projeto Básico (I, art. 32, Lei 

13.303/2016). 

Anexo II - Modelo de apresentação das propostas; 

Anexo III – Modelo das declarações legais para contratar com o 

Poder Público. 

   

9. Manifestação da assessoria jurídica do órgão.    

10. Homologação da manifestação da assessoria jurídica pela autoridade 

competente. 

   

11. Aprovação do Edital pela autoridade competente.    

12. Checklist de conformidade documental (I, art. 32 e art. 40, Lei 

13.303/2016). 

   

13. Parecer Jurídico, com análise do procedimento e conformação da    

 
61 Parecer nº 4.679/2020. Ministério Público de Contas. Processo 12.326-9/2020/TCE/MT. Ementa: Representação de natureza externa. 

Empresa Mato Grossense de Tecnologia da Informação. Exercício de 2020. Supostos atos ilegais no edital de Chamamento Público nº 

001/2020/MTI. Cautelar pleiteada e não concedida pela relatora. Circunstâncias atenuantes. Pandemia. Parecer ministerial pelo 

conhecimento, procedência, multa e determinação. Determina, à gestão da MTI, dentre outras recomendações, a adequação do Edital do 

Chamamento Público, no qual: d.1) o envio das propostas de negócios por meio eletrônico (e-mail) garanta a transparência, segurança e 

inviolabilidade das propostas até o momento em que não comprometa, restrinja ou frustre o seu caráter competitivo; d.2) qualquer 

investimento a ser realizado pela empresa parceira mantenha relação exclusiva com o objeto da contratação; e, d.3) os mecanismos e gatilhos 

do modelo de negócio para a realização da parceria entre as empresas deverão estar presentes e devidamente especificados desde a fase do 

chamamento público. Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques. 
62Recomendação Técnica Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso 0273/2019. Seleção de empresas para formar parcerias vinculadas a 

oportunidades de negócios definidas e específicas. Controladoria Geral do estado – CGE/MT. Cuiabá-MT. 13/08/2019. 
63Parecer 1539/SGAC/PGE/2020. Edital de chamamento público para celebração de parceria estratégica com empresa pública estadual. Proc. 

n. 56186/2020. Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT. Procurador: Pedro Felipe Veiga Gomes. 

64 Parecer 2474/SGAC/PGE/2020. Atualização de instrução normativa da MTI sobre parcerias estratégicas de empresa estatal. Proc. 

642338/2019. Procuradoria Geral do Estado – PGE/MT. Procurador: Pedro Felipe Veiga Gomes. 
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legalidade. 

Fase Externa 

14. Publicação do edital no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e 

no sítio eletrônico oficial, conforme normas e prazos constantes do 
regulamento próprio (I, §2º, art. 8º; caput, 31; art. 48 e § 2º, art. 51, 

Lei 13.303/2016). 

   

15. Impugnações, se houver.    

16. Respostas às impugnações, se houver impugnações.    

17. Propostas apresentadas.    

17.1. As propostas de negócios foram encaminhadas por meio eletrônico 

(e-mail) (Parecer 4.679/2020/MPC/TCE/MT Parecer 

4.679/2020/MPC/TCE/MT). 

   

17.2 Se sim, foi garantida a transparência, segurança e inviolabilidade das 

propostas de modo a não comprometer, restringir ou frustrar o seu 

caráter competitivo (Parecer 4.679/2020/MPC/TCE/MT). 

   

18. Termo de compromisso de confidencialidade, se houver (§2º, art. 85 

e §1º, art. 88, Lei 13.303/2016). 

   

19. Parecer técnico da comissão acerca da seleção.    

20. Publicação da avaliação e resultado identificando o(s) parceiro(s) 

selecionado(s). 

   

21. Recurso(s), se houver.     

22. Julgamento do(s) recurso(s), se houver recurso.    

23. Decisão final.    

24. Homologação pela autoridade competente.    

25. Publicação do resultado identificando o(s) parceiro(s) selecionado(s) 

e o chamado para a fase de desenvolvimento do negócio. 

   

Fase Pré-Contratual 

26. Ata de Reunião da Diretoria/Conselho com a autorização para início 

da negociação consignando que a proposta está alinhada com o 
plano de negócios da estatal (Acórdão 3230/2020-TCU-Plenário, 

Relator: Bruno Dantas). 

   

27. Ata de reunião, termo de compromisso, diligência prévia65 e/ou 

testes (Acórdão 2763/2013/TCU, Plenário), se realizado(s), durante 

a negociação66 (IV, art. 51, Lei 13.303/2016 e Parecer 

1025/SGAC/PGE/201967).   

   

28. Sendo o caso, consta parecer técnico da MTI – Empresa Mato-

Grossense de Tecnologia da Informação. 

   

29. Foram apresentados documentos aptos a comprovar a possibilidade 

da aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do 

contratado.68. 

   

 
65 Trata-se de due diligence peculiar, em que há reciprocidade no intercâmbio de informações e investigações com o objetivo de aferir a 

capacidade técnica e financeira dos parceiros para a realização do objeto do futuro empreendimento comum (BRITO, 2017).  

66 Brito, Pedro Eduardo Fernandes. Chamada pública para a formação de parcerias societárias entre os setores público e privado: superando 

incertezas e promovendo a transparência. Pedro Eduardo Fernandes Brito. - 2017. 105 p. Orientador: Carlos Ari Sundfeld Dissertação 

(mestrado) – Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. 

67 Parecer 1025/SGAC/PGE/2019. Proc. 553088/2018. Manifestação de interesse em realizar parceria nos termos do art. 28, § 3°, inciso II, 

da Lei 13.303/2016. Procurador: Pedro Felipe Veiga Gomes. 

68 Licitação. Contrato. Empresas estatais. Lei nº 13.303/16. Regras de habilitação. Regularidade fiscal e trabalhista. Fornecedor de serviços 

públicos essenciais. Princípio da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público. 1) As empresas estatais devem seguir 

as regras de licitação e contratos estabelecidas na Lei nº 13.303/16 (Lei das Estatais), observando o prazo limite previsto no seu artigo 91, 

caput, para promover as pertinentes adequações do respectivo estatuto. 2) De acordo com a Lei das Estatais, os documentos exigidos para 

habilitação de licitante devem constar dos regulamentos internos de licitações e contratos elaborados pelas empresas estatais  (art. 40). 3) A 

Lei das Estatais não determina a comprovação de regularidades fiscal e trabalhista como condição de habilitação, mas exige documentos 

http://www.tcu.gov.br/consultas/juris/docs/conses/tcu_ata_0_n_2013_39.pdf
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30. Exigiu-se demonstração de qualificação técnica, restrita a parcelas 
do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com 

parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento 

convocatório; 

   

31. Ficou demonstrada a capacidade econômica e financeira do 

contratado. 

   

32. Para Estatais sem regulamento, demonstrou-se que o contratado 

preenche os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 29 da Lei 

nº 8.666/93 (Resolução de Consulta nº 08/2018 do TCE/MT). 

   

34. Declaração de não ocorrência das hipóteses trazidas pelo art. 38 da 

Lei nº 13.303/16. 

   

35. Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal empregado 

menor de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 

menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz a partir de 14 anos. 

   

36. Certidão de regularidade com a seguridade social.    

37. Verificação de eventual proibição de contratar com a Administração 

Pública (CEIS da CGE/MT, certidão do TCE e certidão de licitantes 

inidôneos, do TCU). 

   

38. Modelo de Negócio (etapas de desenvolvimento e avaliação do 

negócio da parceria; matriz de riscos; métrica de avaliação; plano 

de negócios; garantia; e, expressa previsão quanto aos dos direitos 

de propriedade intelectual e autorais). 

   

39. Estudo de viabilidade de parceria elaborada pelo setor competente:    

39.1 Relatório técnico de avaliação da proposta selecionada.    

39.2 Relatório técnico da viabilidade da parceria.    

39.3 Justificativa da caracterização da situação de inaplicabi lidade 

de lici tação , com os elementos necessários à configuração da 

oportunidade do negócio (II, §3º, art. 28, Lei n. 13.303/2016): 

   

39.3.1 Relação com o desempenho inerente aos objetivos sociais (Acórdão 

n. 2.488/2016/TCU-Plenário). 

   

39.3.2 
Configuração da oportunidade do negócio, o qual pode ser 

estabelecido por meio dos mais variados modelos associativos, 

societários ou contratuais, nos moldes do art. 28, § 4º, da Lei das 

Estatais (Acórdão n. 2.488/2016/TCU-Plenário), a qual poderá ser 

demonstrada por meio do detalhamento do objeto; identificação dos 
produtos ou serviços que se pretendem explorar; prazo; e, 

detalhamento do retorno financeiro-econômico esperados (Parecer 

2474/SGAC/PGE/202069).  

   

 
aptos a comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do licitante (art. 58, I). 4) Na habilitação, 

deverá ser exigida a comprovação de regularidade com a seguridade social, posto que esta é uma exigência prevista no art. 195, § 3º, da 

CF/88. 5) O licitante deverá manter, durante a execução contratual, perante a empresa estatal contratante, todas as condições de habilitação 

exigidas na licitação (art. 69, IX). 6) Enquanto as empresas estatais não adequarem seus estatutos ao disposto na Lei das Estatais, aplicam-se 

às licitações e contratos as regras da Lei nº 8.666/93, devendo ser exigidos os comprovantes de regularidade fiscal e trabalh ista, conforme 

dispõem as Resoluções de Consulta nº 39/2008 e nº 6/2015. 7) Excepcionalmente, em se tratando de serviço público essencial, as empresas 

estatais podem contratar fornecedores com pendências de regularização fiscal, desde que com autorização prévia da autoridade máxima do 

órgão, acompanhada das devidas justificativas. (CONSULTAS. Relator: LUIZ CARLOS PEREIRA. Resolução De Consulta 8/2018 - 

TRIBUNAL PLENO. Julgado em 14/08/2018. Publicado no DOC/TCE-MT em 06/09/2018. Processo 120456/2018).   

69 Parecer 2474/SGAC/PGE/2020. Atualização de instrução normativa da MTI sobre parcerias estratégicas de 

empresa estatal. Proc. 642338/2019. Procuradoria Geral do Estado – PGE/MT. Procurador: Pedro Felipe Veiga 

Gomes. 
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39.3.3 Demonstração da vantagem comercial/valor agregado (Acórdão n. 
2.488/2016/TCU-Plenário). 

   

39.3.4 Comprovação da superioridade/características particulares (Acórdão 

n. 2.488/2016/TCU-Plenário). 
   

39.3.5 Demonstração da inviabilidade de procedimento competitivo, por 

ex. a pertinência e a compatibilidade de projetos de longo prazo, a 

comunhão de filosofias empresariais, a complementariedade das 

necessidades e a ausência de interesses conflitantes (Acórdão n. 

2.488/2016/TCU-Plenário 7071 e Enunciado 27 CEJ/CJF). 

   

39.3.6 Demais requisitos previstos em regulamento interno, caso de 

Entidade possua regulamento interno de aquisições e contratos (IV e 

VI, art. 40, Lei 13.303/2016). 

   

  40. Parecer de viabilidade financeira da parceria estratégica.    

41. Consta dos autos a minuta contratual ou do instrumento equivalente. 

(I, art. 32, Lei 13.303/2016). 

   

42. Autorização da autoridade competente.    

43. Manifestação da assessoria jurídica da Estatal.    

44. Homologação da manifestação da assessoria pela autoridade 

competente. 

   

45. Checklist de conformidade documental.    

46. Parecer Jurídico conclusivo, com análise do procedimento e 

conformação da legalidade. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 Enunciado 27 aprovado na I Jornada de Direito Administrativo, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários 

do Conselho de Justiça Federal (CJF). A contratação para celebração de oportunidade de negócios, conforme 

prevista pelo art. 28, § 3º, II, e § 4º da Lei n. 13.303/2016 deverá ser avaliada de acordo com as práticas do setor 

de atuação da empresa estatal. A menção à inviabilidade de competição para concretização da oportunidade de 

negócios deve ser entendida como impossibilidade de comparação objetiva, no caso das propostas de parceria e 
de reestruturação societária e como desnecessidade de procedimento competitivo, quando a oportunidade puder 

ser ofertada a todos os interessados.  

71 Enunciado 30 aprovado na I Jornada de Direito Administrativo, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários 

do Conselho de Justiça Federal (CJF). A "inviabilidade de procedimento competitivo" prevista no art. 28, §3º, 

inc. II, da Lei 13.303/2016 não significa que, para a configuração de uma oportunidade de negócio, somente 

poderá haver apenas um interessado em estabelecer uma parceria com a empresa estatal. É possível que, mesmo 

diante de mais de um interessado, esteja configurada a inviabilidade de procedimento competitivo. 
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ANEXO B - Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) Parceira Estratégica 

Vinculada à Oportunidade do Negócio (ART. 28, § 3º, II, Lei 13.303/2016) 

 

CHECKLIST 

IDENTIFICAÇÃO 

Origem:  

Processo:  

Objeto:  

 

ATOS ADMINISTRATIVOS MÍNIMOS E DOCUMENTOS A VERIFICAR 

 

Item Conformidade (fundamento legal) SIM NÃO FLS. 

1. Formalização procedimental – protocolo, registro e numeração (art. 

32 e art. 40, Lei 13.303/2016; RT 297/2019/CGE/MT)72. 

   

2. Proposta de manifestação de interesse.     

3. Relatório técnico de avaliação da proposta.    

4. Relatório técnico da viabilidade da parceria, contendo:    

4.1 Detalhamento do objeto (I, art. 32, Lei 13.303/2016).    

4.2 Justificativa da necessidade da solução proposta na PMI e dos 

quantitativos necessários. 

   

4.3 Objetivos, elementos, características e requisitos da parceria (II, §3º, 
art. 28 e I, art. 32, Lei 13.303/2016; Acórdão n. 2.488/2016/TCU-

Plenário). 

   

4.3.1 Justificativa da caracterização da situação de inaplicabi lidade 

de lici tação , com os elementos necessários à configuração da 

oportunidade do negócio (II, §3º, art. 28, Lei n. 13.303/2016): 

   

4.3.2 Relação com o desempenho inerente aos objetivos sociais (Acórdão 

n. 2.488/2016/TCU-Plenário). 

   

4.3.3 
Configuração da oportunidade do negócio, o qual pode ser 

estabelecido por meio dos mais variados modelos associativos, 

societários ou contratuais, nos moldes do art. 28, § 4º, da Lei das 

Estatais (Acórdão n. 2.488/2016/TCU-Plenário), a qual poderá ser 

demonstrada por meio do detalhamento do objeto; identificação dos 

produtos ou serviços que se pretendem explorar; prazo; e, 

detalhamento do retorno financeiro-econômico esperado (Parecer 

2474/SGAC/PGE/2020).  

   

4.3.4 Demonstração da vantagem comercial/valor agregado (Acórdão n. 

2.488/2016/TCU-Plenário). 
   

4.3.5 Comprovação da superioridade/características particulares (Acórdão 

n. 2.488/2016/TCU-Plenário). 

   

4.3.6 Demonstração da inviabilidade de procedimento competitivo, por 

ex. a pertinência e a compatibilidade de projetos de longo prazo, a 

comunhão de filosofias empresariais, a complementariedade das 

   

 
72Recomendação Técnica Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso 0273/2019. Seleção de empresas para formar parcerias vinculadas a 

oportunidades de negócios definidas e específicas. Controladoria Geral do estado – CGE/MT. Cuiabá-MT. 13/08/2019. 
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necessidades e a ausência de interesses conflitantes (Acórdão n. 

2.488/2016/TCU-Plenário 7374 e Enunciado 27 CEJ/CJF). 

4.3.7 Demais requisitos previstos em regulamento interno (IV e VI, art. 

40, Lei 13.303/2016). 

   

4.4 Justificativa para a não realização de chamamento publico.    

4.5 Modo e o tipo de participação da entidade estatal nessa parceria.    

4.6 Os parâmetros do acordo de confidencialidade (§1º, art. 88, Lei 

13.303/2016). 

   

4.7 As premissas do modelo de negócio, do sistema de compliance e o 

mapeamento dos riscos (§7º, art. 1º, art. 6º ao 9º, Lei 13.303/2016 e 

art. 2º, Dec. Est. 793/2016). 

   

5. Parecer de viabilidade financeira da parceria estratégica.    

6. Autorização da Autoridade Competente para celebração da parceria.    

7. Ata de Reunião da Diretoria/Conselho com a autorização para início 

da negociação consignando que a proposta está alinhada com o 

plano de negócios da estatal (Acórdão 3230/2020-TCU-Plenário, 

Relator: Bruno Dantas). 

   

8. Ata de reunião, termo de compromisso, diligência prévia75 e/ou 

testes (Acórdão 2763/2013/TCU, Plenário), se houver, durante a 

negociação76 (IV, art. 51, Lei 13.303/2016 e Parecer 

1025/SGAC/PGE/201977).   

   

9. Modelo de Negócio (etapas de desenvolvimento e avaliação do 

negócio da parceria; matrix de riscos; métrica de avaliação; plano 

de negócios; garantia; e, expressa previsão quanto aos dos direitos 

de propriedade intelectual e autorais). 

   

10. Documentos de habilitação da parceira78.    

 
73 Enunciado 27 aprovado na I Jornada de Direito Administrativo, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Justiça 

Federal (CJF). A contratação para celebração de oportunidade de negócios, conforme prevista pelo art. 28, § 3º, II, e § 4º da Lei n. 

13.303/2016  deverá ser avaliada de acordo com as práticas do setor de atuação da empresa estatal. A menção à inviabilidade de competição 

para concretização da oportunidade de negócios deve ser entendida como impossibilidade de comparação objetiva, no caso das propostas de 

parceria e de reestruturação societária e como desnecessidade de procedimento competitivo, quando a oportunidade puder ser ofertada a 

todos os interessados.  

74 Enunciado 30 aprovado na I Jornada de Direito Administrativo, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Justiça 

Federal (CJF). A "inviabilidade de procedimento competitivo" prevista no art. 28, §3º, inc. II, da Lei 13.303/2016 não significa que, para a 

configuração de uma oportunidade de negócio, somente poderá haver apenas um interessado em estabelecer uma parceria com a emp resa 

estatal. É possível que, mesmo diante de mais de um interessado, esteja configurada a inviabilidade de procedimento competitivo. 

75 Trata-se de due diligence peculiar, em que há reciprocidade no intercâmbio de informações e investigações com o objetivo de aferir a 

capacidade técnica e financeira dos parceiros para a realização do objeto do futuro empreendimento comum (BRITO, 2017).  

76 Brito, Pedro Eduardo Fernandes. Chamada pública para a formação de parcerias societárias entre os setores público e privado: superando 

incertezas e promovendo a transparência. Pedro Eduardo Fernandes Brito. - 2017. 105 p. Orientador: Carlos Ari Sundfeld Dissertação 

(mestrado) – Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. 

77 Parecer 1025/SGAC/PGE/2019. Proc. 553088/2018. Manifestação de interesse em realizar parceria nos termos do art. 28, § 3°, inciso II, 

da Lei 13.303/2016. Procurador: Pedro Felipe Veiga Gomes. 

78 Licitação. Contrato. Empresas estatais. Lei nº 13.303/16. Regras de habilitação. Regularidade fiscal e trabalhista. Fornecedor de serviços 

públicos essenciais. Princípio da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público. 1) As empresas estata is devem seguir 

as regras de licitação e contratos estabelecidas na Lei nº 13.303/16 (Lei das Estatais), observando o prazo limite previsto no seu artigo 91, 

caput, para promover as pertinentes adequações do respectivo estatuto. 2) De acordo com a Lei das Estatais, os documentos exigidos para 

habilitação de licitante devem constar dos regulamentos internos de licitações e contratos elaborados pelas empresas estatais (art. 40). 3) A 

Lei das Estatais não determina a comprovação de regularidades fiscal e trabalhista como condição de habilitação, mas exige documentos 

aptos a comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do licitante (art. 58, I). 4) Na habilitação, 

deverá ser exigida a comprovação de regularidade com a seguridade social, posto que esta é uma exigência prevista no art. 195, § 3º, da 

CF/88. 5) O licitante deverá manter, durante a execução contratual, perante a empresa estatal contratante, todas as condições de habilitação 

exigidas na licitação (art. 69, IX). 6) Enquanto as empresas estatais não adequarem seus estatutos ao disposto na Lei das Estatais, aplicam-se 

às licitações e contratos as regras da Lei nº 8.666/93, devendo ser exigidos os comprovantes de regularidade fiscal e trabalh ista, conforme 

dispõem as Resoluções de Consulta nº 39/2008 e nº 6/2015. 7) Excepcionalmente, em se tratando de serviço público essencial, as empresas 

estatais podem contratar fornecedores com pendências de regularização fiscal, desde que com autorização prévia da autoridade máxima do 

órgão, acompanhada das devidas justificativas. (CONSULTAS. Relator: LUIZ CARLOS PEREIRA. Resolução De Consulta 8/2018 - 

TRIBUNAL PLENO. Julgado em 14/08/2018. Publicado no DOC/TCE-MT em 06/09/2018. Processo 120456/2018).   

http://www.tcu.gov.br/consultas/juris/docs/conses/tcu_ata_0_n_2013_39.pdf
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11. Divulgação Pública da oportunidade do negócio para a intenção de 
celebração da parceria e demonstração de índices operacionais e 

financeiros (Parecer 948/SGAC/PGE/2020)79. 

   

12. Minuta do contrato de parceria (I, art. 32, Lei 13.303/2016).    

13. Autorização da autoridade Competente.    

14. Manifestação jurídica do órgão e homologação.    

15. Checklist de conformidade documental.    

16. Parecer Jurídico conclusivo, com análise do procedimento e 

conformação da legalidade. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 Parecer 948/SGAC/PGE/2020. Manifestação de interesse em realizar Parceria, nos termos do art. 28, § 3°, II, da Lei Federal nº 

13.303/2016. Proc. 498278/2019. Procuradoria Geral do Estado – PGE/MT. Procurador: Dieggo Ronney de Oliveira. 
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APÊNDICE C – Artigo científico: O Uso da Inteligência Artificial nas Atividades de Controle 

Governamental 

Tipo do produto no apêndice: 

Artigo científico. 

Título do Produto: 

O uso da inteligência artificial nas atividades de controle governamental. 

Resumo: 

O presente estudo teve por objetivo geral analisar a adoção da inteligência artificial no 

controle governamental, a partir da evolução da produção científica; identificação das 

ferramentas em uso; além das oportunidades, desafios e estratégias propostas pela literatura, 

por meio de uma pesquisa exploratória, delimitada ao levantamento bibliográfico (artigos 

científicos) e documental (legislação e documentos institucionais). Para os artigos 

científicos utilizou-se a base Web of Science, com emprego da terminologia artificial 

intelligence and government, a partir de 2015, o que resultou em 272 artigos, analisados por 

bibliometria. Após, selecionou-se os artigos que pudessem contribuir para a discussão. A 

pesquisa demonstrou o crescimento da produção científica; identificou inúmeras 

ferramentas; além das oportunidades; desafios; e, estratégias apontadas. Constatou-se que a 

adoção da IA contribui de forma significativa para o controle governamental, facilitando a 

tomada de decisões e previsão de riscos, garantindo maior efetividade das ações, desde que 

respeitadas às questões éticas e legais.  

Abstract: 

The present study aimed to analyse the adoption of artificial intelligence in government 

control, based on the evolution of scientific production; identify the tools coming from 

artificial intelligence; beyond opportunities; challenges; and, pointed strategies, through 

exploratory research, limited to bibliographic survey (scientific articles) and documentary 

collection (legislation and institutional documents). For scientific articles, the Web of 

Science database was used, with the use of artificial intelligence and government 

terminology, as of 2015, which resulted in 272 articles, analysed using bibliometrics. 

Afterwards, some scientific articles that could contribute to the discussion were selected. 

The research demonstrated the growth of scientific production; identified numerous tools; 

beyond opportunities; challenges; and, pointed strategies. It was found that the adoption of 

AI contributes significantly to government control, facilitating decision-making and 

forecasting risks, ensuring greater effectiveness of actions, as long as respected ethical and 

legal issues. 

Introdução:  

O Poder Público possui um papel fundamental junto à sociedade, pois é por meio dele 

que inúmeros serviços são entregues à população. Nesse sentido, visando assegurar ao 

Estado o alcance de seus propósitos, foram criados alguns mecanismos, dentre eles o 

controle governamental, o qual, por sua vez, sempre se mostrou um desafio aos órgãos de 

controle (BEUREN; ZONATTO, 2014). Por outro lado, as novas tecnologias, como a 

inteligência artificial (IA), a internet das coisas (IoT), o big data, a análise 

comportamental/preditiva e blockchain estão prestes a revolucionar a gestão dos dados e 

consequentemente a atuação do governo (ENGIN; TRELEAVEN, 2019; CARUSO, 2017).  

Diante desse cenário inovador e da necessidade de estabelecer soluções para melhoria 

da eficiência no setor público, a adoção dessas tecnologias representa uma oportunidade de 

desenvolver valiosos serviços à população (KANKANHALLI et al., 2019). 
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Por essa razão, a área de controle é uma das áreas da administração pública propícias 

à utilização dessas novas tecnologias, em especial as oriundas da inteligência artificial, 

como a machine learning, capaz de identificar padrões de dados, auxiliando na prevenção e 

detecção de eventuais irregularidades, contribuindo, dessa forma, para uma tomada de 

decisão mais assertiva (ANDROUTSOPOULOU et al., 2019). 

Os primeiros estudos sobre inteligência artificial foram registrados em 1940 durante a 

Segunda Guerra Mundial, período em que ocorreu o desenvolvimento de métodos 

tecnológicos voltados para análise balística, quebra de códigos e cálculos para projetos de 

arma nucleares (ALVES et al., 2018). 

Pouco depois o termo inteligência artificial (Artificial Intelligence – IA) passou a ter 

diversas definições, as quais, em geral, se pautavam no conceito de que a inteligência 

artificial era um ramo da computação, onde seres inanimados poderiam, por meio 

computacional, adquirir a capacidade de raciocínio semelhante ou até mesmo superior à dos 

humanos (RUSSEL; NORVIG, 2013). 

Para parte dos autores contemporâneos, a inteligência artificial pode ser entendida 

como o conjunto de técnicas e metodologias de programação usadas para solucionar 

problemas de forma mais eficiente, o mais próximo possível de um ser humano (ENGIN; 

TRELEAVEN, 2019). Já para Kaplan e Haenlein (2019) a IA pode ser definida como a 

capacidade de um sistema de interpretar os dados corretamente, aprender e, por meio de 

uma adaptação, utilizar tais aprendizados para o alcance de determinadas tarefas. 

Apresentadas as definições de inteligência artificial, necessário se faz contextualizar o 

controle governamental. Utilizando a legislação nacional como referência, destaca-se a 

Constituição Federal Brasileira de 1988, a qual determina que a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 

indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de 

Contas da União – TCU, mediante Controle Externo, e pelo sistema de Controle Interno de 

cada Poder: Executivo, Legislativo e Judiciário (BRASIL, 1988). 

No tocante ao Controle Externo trata-se de um controle político de legalidade contábil 

e financeira, e a ele cabe fiscalizar: probidade dos atos da administração; regularidade dos 

gastos públicos e do emprego de bens, valores e dinheiros públicos; e, fiel execução do 

orçamento (BRASIL, 1988). Observa-se que, constitui controles distintos, enquanto o 

Controle Interno possui caráter opinativo e preventivo, com vistas ao atendimento da 

legislação, o Controle Externo, caracteriza-se por ser exercido por órgão autônomo e 

independente da Administração, cabendo-lhe, entre as atribuições indicadas pela CF/88, 

exercer fiscalização com poderes para impor correções a Administração, bem como poder 

para intervir em licitações e aplicar sanções, como multas ou, dependendo da gravidade, até 

a decretação de penhora de bens e inelegibilidade do responsável (BARBOSA et al., 2015). 

Nesse contexto, buscou-se, no presente estudo, responder à seguinte indagação: a 

inteligência artificial tem sido empregada nas atividades de controle governamental? A 

partir dessa indagação, definiu-se como objetivo geral analisar a adoção da inteligência 

artificial no controle governamental, a partir da evolução da produção científica; 

identificação das ferramentas em uso; além das oportunidades, desafios e estratégias 

propostas pela literatura. 

O trabalho foi dividido em seis seções. A primeira seção traz a presente introdução e 

a revisão da literatura sobre o tema; a segunda seção relata os procedimentos metodológicos 

adotados; a terceira seção apresenta os resultados e a discussão; a quarta seção a conclusão 

do estudo; a quinta seção aborda as perspectivas futuras e, por fim, na sexta seção, as 

referências bibliográficas. 

Procedimentos adotados para a elaboração do produto:  

http://www.lem.ep.usp.br/Pef411/~Cristiano%20Oliveira/CristianoOliveira/Paginas/Tecnica.htm
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Pesquisa exploratória, delimitada ao levantamento bibliográfico (artigos científicos) e 

documental (legislação e documentos institucionais). 

Evidência do Produto: 

Artigo submetido à revista “Cadernos Técnicos da Controladoria Geral da União – CGU”, 

periódico com Qualis CAPES (classificação B4), conforme o protocolo abaixo: 
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O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS ATIVIDADES DE CONTROLE 

GOVERNAMENTAL 

RESUMO 

O presente estudo teve por objetivo geral analisar a adoção da inteligência artificial no 

controle governamental, a partir da evolução da produção científica; identificação das 

ferramentas em uso; além das oportunidades, desafios e estratégias propostas pela literatura, 

por meio de uma pesquisa exploratória, delimitada ao levantamento bibliográfico (artigos 

científicos) e documental (legislação e documentos institucionais). Para os artigos científicos 

utilizou-se a base Web of Science, com emprego da terminologia artificial intelligence and 

government, a partir de 2015, o que resultou em 272 artigos, analisados por bibliometria. 

Após, selecionou-se os artigos que pudessem contribuir para a discussão. A pesquisa 

demonstrou o crescimento da produção científica; identificou inúmeras ferramentas; além das 

oportunidades; desafios; e, estratégias apontadas. Constatou-se que a adoção da IA contribui 

de forma significativa para o controle governamental, facilitando a tomada de decisões e 

previsão de riscos, garantindo maior efetividade das ações, desde que respeitadas às questões 

éticas e legais.  

Palavras-chave: inteligência artificial. controle governamental. contratação pública. 

 

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN GOVERNMENTAL CONTROL 

ACTIVITIES 

ABSTRACT 

The present study aimed to analyse the adoption of artificial intelligence in government 

control, based on the evolution of scientific production; identify the tools coming from 

artificial intelligence; beyond opportunities; challenges; and, pointed strategies, through 

exploratory research, limited to bibliographic survey (scientific articles) and documentary 

collection (legislation and institutional documents). For scientific articles, the Web of Science 

database was used, with the use of artificial intelligence and government terminology, as of 

2015, which resulted in 272 articles, analysed using bibliometrics. Afterwards, some scientific 

articles that could contribute to the discussion were selected. The research demonstrated the 

growth of scientific production; identified numerous tools; beyond opportunities; challenges; 

and, pointed strategies. It was found that the adoption of AI contributes significantly to 

government control, facilitating decision-making and forecasting risks, ensuring greater 

effectiveness of actions, as long as respected ethical and legal issues. 
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Keywords: artificial intelligence. government control. public procurement 

Área Tecnológica: inteligência artificial. administração pública. inovação tecnológica.  

 

OBJETIVOS E PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Buscou-se, no presente estudo, responder à seguinte indagação: a inteligência artificial 

tem sido empregada nas atividades de controle governamental? A partir dessa indagação, 

definiu-se como objetivo geral analisar a adoção da inteligência artificial no controle 

governamental, a partir da evolução da produção científica; identificação das ferramentas em 

uso; além das oportunidades, desafios e estratégias propostas pela literatura. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

O Poder Público possui um papel fundamental junto à sociedade, pois é por meio dele 

que inúmeros serviços são entregues à população. Nesse sentido, visando assegurar ao Estado 

o alcance de seus propósitos, foram criados alguns mecanismos, dentre eles o controle 

governamental, o qual, por sua vez, sempre se mostrou um desafio aos órgãos de controle 

(BEUREN; ZONATTO, 2014). Por outro lado, as novas tecnologias, como a inteligência 

artificial (IA), a internet das coisas (IoT), o big data, a análise comportamental/preditiva e 

blockchain estão prestes a revolucionar a gestão dos dados e consequentemente a atuação do 

governo (ENGIN; TRELEAVEN, 2019; CARUSO, 2017).  

Diante desse cenário inovador e da necessidade de estabelecer soluções para melhoria 

da eficiência no setor público, a adoção dessas tecnologias representa uma oportunidade de 

desenvolver valiosos serviços à população (KANKANHALLI et al., 2019). 

Por essa razão, a área de controle é uma das áreas da administração pública propícias à 

utilização dessas novas tecnologias, em especial as oriundas da inteligência artificial, como a 

machine learning, capaz de identificar padrões de dados, auxiliando na prevenção e detecção 

de eventuais irregularidades, contribuindo, dessa forma, para uma tomada de decisão mais 

assertiva (ANDROUTSOPOULOU et al., 2019). 

Os primeiros estudos sobre inteligência artificial foram registrados em 1940 durante a 

Segunda Guerra Mundial, período em que ocorreu o desenvolvimento de métodos 

tecnológicos voltados para análise balística, quebra de códigos e cálculos para projetos de 

arma nucleares (ALVES et al., 2018). 
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Pouco depois o termo inteligência artificial (Artificial Intelligence – IA) passou a ter 

diversas definições, as quais, em geral, se pautavam no conceito de que a inteligência artificial 

era um ramo da computação, onde seres inanimados poderiam, por meio computacional, 

adquirir a capacidade de raciocínio semelhante ou até mesmo superior à dos humanos 

(RUSSEL; NORVIG, 2013). 

Para parte dos autores contemporâneos, a inteligência artificial pode ser entendida como 

o conjunto de técnicas e metodologias de programação usadas para solucionar problemas de 

forma mais eficiente, o mais próximo possível de um ser humano (ENGIN; TRELEAVEN, 

2019). Já para Kaplan e Haenlein (2019) a IA pode ser definida como a capacidade de um 

sistema de interpretar os dados corretamente, aprender e, por meio de uma adaptação, utilizar 

tais aprendizados para o alcance de determinadas tarefas. 

Apresentadas as definições de inteligência artificial, necessário se faz contextualizar o 

controle governamental. Utilizando a legislação nacional como referência, destaca-se a 

Constituição Federal Brasileira de 1988, a qual determina que a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 

indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de 

Contas da União – TCU, mediante Controle Externo, e pelo sistema de Controle Interno de 

cada Poder: Executivo, Legislativo e Judiciário (BRASIL, 1988). 

No tocante ao Controle Externo trata-se de um controle político de legalidade contábil e 

financeira, e a ele cabe fiscalizar: probidade dos atos da administração; regularidade dos 

gastos públicos e do emprego de bens, valores e dinheiros públicos; e, fiel execução do 

orçamento (BRASIL, 1988). Observa-se que, constitui controles distintos, enquanto o 

Controle Interno possui caráter opinativo e preventivo, com vistas ao atendimento da 

legislação, o Controle Externo, caracteriza-se por ser exercido por órgão autônomo e 

independente da Administração, cabendo-lhe, entre as atribuições indicadas pela CF/88, 

exercer fiscalização com poderes para impor correções a Administração, bem como poder 

para intervir em licitações e aplicar sanções, como multas ou, dependendo da gravidade, até a 

decretação de penhora de bens e inelegibilidade do responsável (BARBOSA et. al., 2015). 

 

METODOLOGIA 

 

http://www.lem.ep.usp.br/Pef411/~Cristiano%20Oliveira/CristianoOliveira/Paginas/Tecnica.htm
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A metodologia utilizada no presente estudo teve caráter exploratório. As pesquisas 

exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema; aprimorar 

as ideias; e, facilitar a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, flexível, de 

modo a propiciar o estudo dos mais variados aspectos relacionados ao tema e na maioria dos 

casos envolvem levantamento bibliográfico e análise de exemplos que auxiliam na 

compreensão (SELLTIZ et. al. 1967, apud GIL, 2002).  

Para tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica, delimitada aos artigos científicos e a 

doutrina e, uma pesquisa documental, abarcando a legislação e os documentos institucionais. 

Nesse sentido, a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A 

diferença está na natureza das fontes, pois, enquanto a pesquisa a primeira compreende 

materiais que não receberam tratamento analítico, a segunda se utiliza das contribuições dos 

diversos autores sobre determinado assunto (GIL, 2002).  

Quanto à análise, foram utilizados os métodos quantitativo e qualitativo. A análise 

quantitativa foi realizada por meio da aplicação da bibliometria, técnica quantitativa e 

estatística de medição dos índices de produção e disseminação do conhecimento científico. 

Consiste na aplicação da estatística à bibliografia (FONSECA, 1986). Para a busca dos artigos 

científicos foi selecionada a base Web of Science, (https://www.periodicos.capes.gov.br/), 

coleção principal, com emprego da terminologia (palavras-chaves e operadores boleanos): 

artificial intelligence and government. Observa-se que a escolha da nomenclatura ocorreu após 

tentativas prévias utilizando várias combinações com os termos em inglês “public” (812); 

“control” (39); “audit” (8); “accountability” (12); e, “corruption” (1), entretanto, a 

nomenclatura utilizada se mostrou mais eficiente, haja vista que o primeiro se mostrou muito 

abrangente e os demais foram contemplados na terminologia empregada. 

Quanto aos critérios adotados, foram selecionados no campo de busca “pesquisa básica” 

e “tópico” (que inclui na pesquisa o título, o resumo e as palavras-chaves), e a definição do 

período, o qual se fixou a partir do ano de 2015, resultando em 491 (quatrocentos e noventa e 

um) documentos. A fim de restringir a pesquisa, foram selecionados, dentre os tipos de 

documentos, apenas os artigos científicos publicados, restando 272 (duzentos e setenta e dois) 

para a análise bibliométrica. Posteriormente, foi realizada a leitura dos títulos e, em alguns 

casos, dos resumos, a fim de selecionar os artigos que pudessem contribuir para a discussão. 

O período foi delimitado a partir de 2015, pois, somente a partir desse ano aparece 

número significativo de artigos científicos publicados (7). Tal constatação se deu após 

pesquisa preliminar utilizando a terminologia supramencionada sem fixação de período pré-

https://www.periodicos.capes.gov.br/
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determinado, abrangendo, portanto, todos os anos disponibilizados na referida base (1945-

2020). A busca foi realizada em setembro de 2020. De acordo com o Manual de Oslo, os 

indicadores bibliométricos fornecem informações complementares aos indicadores de Ciência 

e Tecnologia (recursos direcionados à P&D e estatísticas de patentes) para a mensuração da 

inovação (OCDE/EUROSTAT, 2018). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A partir dos resultados, verificou-se uma expressiva evolução das publicações de artigos 

científicos relacionadas à adoção da inteligência artificial na esfera pública no período de 

2015 a setembro de 2020. Em duas ocasiões, nos anos de 2018 e 2019, os resultados dobraram 

em comparação ao ano anterior. Tal fato pode ser atribuído à vários fatores.  

De acordo com um estudo realizado pela Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (2019) sobre as tendências da tecnologia intitulado “Inteligência Artificial”, a IA 

tem adquirido importância crescente em múltiplas atividades tecnológicas e em outras 

atividades. O trabalho registra como as tecnologias alimentadas pela IA estão rapidamente 

ingressando nos mercados globais. Ademais, o uso das ferramentas baseadas em inteligência 

artificial tem gerado ampla discussão quanto aos aspectos éticos e legais. Nota-se ainda que, 

diante da evolução demonstrada, o ano de 2020, provavelmente, ultrapassará o resultado 

obtido em 2019, conforme se verifica a seguir: 

 

Gráfico 1 – Evolução anual das publicações. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da base Web of Science (2020). 
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A tabela abaixo destaca os 10 países com maior número de artigos publicados. 

 

Gráfico 2 - Os 10 (dez) países com maior número de artigos publicados. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da base Web of Science (2020). 

 

Quanto aos países com maior número de artigos publicados, os Estados Unidos 

apresentam um número elevado, contabilizando 62 artigos científicos publicados, o que 

corresponde a um percentual de 22,80%, seguida China com 38, o que corresponde à 14%. 

Destacam-se ainda a Inglaterra com 27; a Austrália com 21; a Espanha com 19; a Índia com 

18; o Canadá com 17; a Alemanha com 15; e, a Coreia do Sul e Taiwan com 12, cada um. 

De acordo com o estudo realizado pela OMPI (2019), as tendências em matéria de 

tecnologia podem ser identificadas através da análise das patentes. Para tanto constatou um 

rápido aumento dos patenteamentos relacionados com IA a partir de 2013, com destaque para 

os EUA e a China, o que pode ter impactado o aumento da produção científica. Com relação à 

China, observa-se ainda a contribuição dos acadêmicos, principalmente na área de saúde, em 

colaboração com pesquisadores estrangeiros (DENG, 2018).  

No presente estudo restou claro ainda a preocupação, em especial por parte dos EUA, 

Inglaterra e Canadá quanto à gestão de riscos e regulamentação do uso da IA por parte do 

governo, o que denota a tendência da discussão da adoção da IA pelo setor público, inclusive 
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em virtude do surgimento da crise de emergência COVID-19. Do mesmo modo, a Índia além 

de abordar várias questões de cunho ético e legal quando da aplicação da IA visando a 

melhoria de serviços públicos, levantou a possibilidade do uso de IA para gestão de riscos 

com objetivo de auxiliar o governo a formular uma estrutura de seguro de saúde social 

sustentável (NAYAK, 2019). Demonstrado assim a pretensão do uso da IA para fins de 

caráter preventivo, o que de certa forma corresponde a uma espécie de controle interno. 

Já quanto ao percentual de artigos publicados por área, destaca-se os percentuais por 

área no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Percentual de artigos publicados por área de destaque. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da base Web of Science (2020). 

 

Ao analisar as áreas de pesquisas predominantes, constata-se que apesar do tema 

atualmente ser aplicável nas mais diversas áreas, portanto, de caráter multidisciplinar, ainda se 

concentra na área da ciência da computação, o que provavelmente esteja relacionado ao 

crescente número de ferramentas desenvolvidas com base em IA, o que ficou inclusive 

demonstrado no estudo da OMPI (2019), que constatou um crescimento exponencial de 

pedidos de patentes de inovação baseada em inteligência artificial. E, apesar do estudo 

concluir que houve uma queda do número de publicações científicas em IA se comparada ao 

crescimento do número de pedidos de patentes, nota-se um aumento exponencial das 

publicações quando associada à área pública. Isso fica evidente ao analisar o resultado da 

busca realizada. Ademais, o percentual dos artigos científicos publicados na área de direito 

público, na segunda posição, sugere ampliação da discussão voltada aos desafios de ordem 

ética e legal enfrentados na aplicação da inteligência artificial na esfera pública. 
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No tocante aos autores, destacamos os quatro autores com maior número de 

publicações. Nota-se que o autor Sheshadri Chatterjee, com maior percentual, é oriundo da 

Índia, seguido dos autores Hielp Nguyen e Binh Thai Pham, com 3 artigos cada um, os quais 

são provenientes do Vietnã. Já o autor Wen Chen que também aparece com 3 artigos, é de 

origem chinesa, conforme quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1 – Os quatro autores com maior número de artigos. 

Autor País Número de artigos Percentual 

Chatterjee S Índia 05 1,84 % 

Chen W China 03 1,10% 

N Guyen HD Vietnã 03 1,10% 

Pham BT Vietnã 03 1,10% 

Fonte: Elaboração própria com dados da base Web of Science (2020). 

 

Segundo o autor em destaque, a Índia possui uma estratégia nacional sobre IA e dentre 

seus objetivos está à criação de 100 cidades inteligentes. Dessa forma, as oportunidades e 

desafios da adoção da IA no setor público, principalmente relacionados à sua regulamentação 

e implementação de leis de propriedade intelectual e direito autoral, são abordados em seus 

estudos (CHATTERJEE, 2019). Do mesmo modo ao autor chinês que aparece com 03 

publicações também aborda a aplicação da IA em prol da melhoria dos serviços públicos, o 

que de modo geral abarca métodos de controle governamental. Entretanto, os demais autores, 

apesar de trazerem a abordagem para a área pública, o foco é a adoção da IA na prevenção a 

desastres naturais.  

Já com relação aos artigos com maior número de citação, destacam-se os constantes no 

quadro 2. 

 

Quadro 2 – Os dez artigos com maior número de citações. 

  Título Total 

Siri, Siri, na minha mão: Quem é a mais bela da terra? Sobre as interpretações, ilustrações e 

implicações da inteligência artificial 

83 

Aplicação de peso difuso de evidências e técnicas de mineração de dados na construção do mapa de 

suscetibilidade a inundações do Condado de Poyang, China 

76 

Previsão de geração de resíduos sólidos municipais usando abordagens de modelagem de inteligência 

artificial 

52 

Inteligência Artificial e a 'Boa Sociedade': a abordagem dos EUA, UE e Reino Unido 49 

Regulando por robô: tomada de decisão administrativa na era do aprendizado de máquina 39 

Sucesso da IoT em cidades inteligentes da Índia: uma análise empírica 31 

Rumo à Argumentação Artificial 30 

Um agente de inteligência artificial conversacional orientado pela empatia (Wysa) para o bem-estar 

mental digital: estudo de métodos mistos de avaliação de dados do mundo real 

23 

Sistema inteligente para monitoramento de doenças crônicas infantis 21 
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Detecção robusta e inteligente de malware usando aprendizado profundo 18 

Fonte: Elaboração própria com dados da base Web of Science (2020). 

Nota-se que, dentre artigos acima, quatro tratam da aplicação da IA na área de saúde e 

dois na área de TIC, os demais, de modo geral, abordam as oportunidades, os desafios e as 

estratégias para a adoção da IA visando a melhoria dos serviços públicos, o que inclui gestão 

de riscos e prevenção. O primeiro trata dos desafios éticos e legais; e, propõe um modelo a ser 

seguido pelas organizações privadas para que obtenham êxito. Modelagem essa que pode ser 

aproveitada no serviço público, conforme será apontado a discussão. No mesmo sentido, o 

quarto artigo realiza uma análise de diversos relatórios institucionais dos EUA, UE e Reino 

Unido, os quais abordam os desafios do uso da IA. Já o quinto artigo conclui que a robótica 

(IA) pode contribuir para tornar as decisões judiciais mais eficientes e justas, entretanto, 

também pontua as dificuldades, especialmente no tocante à legalidade.  

Por sua vez, o artigo em sexta colocação trata dos desafios para criação de cidades 

inteligentes na Índia, de autoria de Chatterjee (2019), o qual aparece em destaque com maior 

número de publicações e, por fim, o sétimo artigo, apesar de estar área de Tecnologia da 

Informação, aborda, com base na necessidade do desenvolvimento de um sistema robusto que 

saiba lidar com as informações inconsistentes, uma revisão de ferramentas desenvolvidas para 

mineração de argumentos visando debater tecnologias e soluções, o que fortalece a tendência 

pela necessidade de discussão do tema, dada a importância de seu uso pelo poder público. 

Da análise quantitativa foi possível observar um expressivo aumento da produção 

científica em torno do uso da inteligência artificial, especialmente no setor público. Assim, 

visando identificar a adoção da IA nas atividades de controle governamental, a partir da busca 

realizada na base Web of Science, após leitura dos títulos e, em alguns casos dos resumos, 

foram selecionados alguns artigos para análise, a fim de identificar eventuais ferramentas em 

uso na referida área, bem como as oportunidades, desafios e estratégicas apontadas. Para a 

discussão foi realizada ainda pesquisa documental, a fim de localizar relatórios e informações 

institucionais dos órgãos governamentais que pudessem somar para a discussão. 

De acordo com a análise dos artigos selecionados, constatou-se que todos os autores de 

forma geral apontam a adoção da inteligência artificial pela administração pública como uma 

oportunidade de melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. Dentre eles, alguns 

apontam importância da adoção da IA no controle governamental. 

No tocante as oportunidades da adoção da IA no setor público, Mikhaylov et al. (2018) 

afirmam que tal tecnologia proporciona maior precisão na adequação do serviço público, 

gerando inúmeros benefícios como: previsão de demanda; automação da resposta; 
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identificação de risco; desenvolvimento de intervenções direcionadas; maior eficiência; 

soluções inteligentes; melhoria do serviço púbico prestado; empatia na prestação do serviço 

público; alívio dos encargos administrativos; correção dos atrasos e diminuição da burocracia. 

Com mesmo entendimento, Engin e Treleaven (2019) demostram a implementação 

dessas novas tecnologias por órgãos governamentais em todo o mundo e elencam algumas 

situações em que a adoção da inteligência artificial se torna uma grande aliada, como: a 

manutenção da infraestrutura pública; fornecimento de ferramentas inteligentes de 

assessoramento, auxiliando os funcionários públicos no gerenciamento de situações, 

monitoramento de impactos e desempenho, inclusive gestão em tempo real; auto 

conformidade (codificação, verificação e simulação) das leis e normas; regulamentação 

combinada; manutenção e armazenagem de registros públicos com maior segurança; 

elaboração de contratos; administração de tribunais, do judiciário e órgãos de polícia; 

resolução on line de questões judiciais; e, desenvolvimento de políticas públicas. 

Do mesmo modo, embora os procedimentos de controle prévio sejam considerados o 

meio mais eficiente de evitar a prática de irregularidades na administração pública, há 

diversos obstáculos para que esses procedimentos sejam executados em maior proporção, 

razão pela qual a adoção de tecnologias como a IA contribui de forma significativa (PINTO et 

al., 2019). 

Com relação às novas tecnologias baseadas em IA voltadas ao melhoramento do setor 

público, dentre as identificadas, destaca-se: machine learning (MIKHAYLOV et al., 2018); 

robótica; blockchain; e, algoritmos (AGARWAL, 2018).  

No tocante a adoção dessas novas tecnologias pelos organismos públicos, sobressai os 

chamados governos eletrônicos ou digitais, que utilizam diversas tecnologias ligadas à IA 

para melhoria dos serviços públicos, no intuito de se tornarem países inteligentes, a exemplo 

da Estônia, Singapura e Reino Unido (ENGIN; TRELEAVEN, 2019). E ainda, a criação de 

diversas soluções governamentais por meio de plataformas, visando criar cidades mais 

inteligentes, dentre elas, as chamadas GovTech utilizadas por várias cidades, a exemplo de 

Amsterdã, Barcelona, Madri, Estocolmo, e Nova Iorque, em diversas áreas e por diversos 

organismos governamentais, como por exemplo o Exército dos Estados Unidos, visando 

melhorar a eficiência do seu processo de recrutamento; sistemas para apoio dos funcionários 

públicos, incluindo a possibilidade de detecção de abuso e fraude; Barcelona, citada em um 

estudo de caso, que conta com mais de 100 (cem) projetos ativos de cidades inteligentes, 

dentre outros casos, inclusive com foco na transparência pública (AGARWAL, 2018). 
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Engin e Treleaven (2019) realizaram estudo de vários países que já utilizam ferramentas 

de inteligência artificial e outras tecnologias emergentes. Segundo eles, os principais Países 

que se destacam são: Estônia, Singapura e Reino Unido. Ademais, segundo os autores 

mencionados, além de ferramentas voltadas à melhoria do serviço público prestado, outros 

sistemas potenciais para apoio aos trabalhos dos servidores públicos são os voltados à 

detecção de abuso e fraude. Desse modo, acompanhando a tendência, estudos já mostram as 

diferentes iniciativas do uso dessas novas tecnologias voltadas ao controle governamental. 

No Brasil destacam-se os projetos desenvolvidos pela Controladoria-Geral da União – 

CGU e utilizados pelo Tribunal de Contas da União - TCU, os quais utilizam a inteligência 

artificial visando o aprimoramento de suas auditorias: o robô “Alice” - Análise de Licitações e 

Editais, que identifica potenciais indícios de inconformidade; o Sistema de Orientação sobre 

Fatos e Indícios para o Auditor - “Sofia”, que funciona como um corretor e auxilia o auditor 

apontando possíveis; e “Monica”- Monitoramento Integrado para Controle de Aquisições, 

responsável por monitorar de forma integrada às contratações e realizar o acompanhamento 

de licitações (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 2018; 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, 2020). 

Além dos projetos relacionados acima, voltados ao controle governamental, imperioso 

mencionar que foi identificado ainda outros projetos brasileiros baseados em IA voltados à 

melhoria do serviço público, como o Sistema “Bem-Te-Vi” do Superior Tribunal do Trabalho 

- TST, que através da IA gerencia processos judiciais; a ferramenta denominada “Victor”, 

desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal – STF em parceria com a Universidade de 

Brasília – UNB, a qual tem por objetivo ler todos os Recursos Extraordinários e identificar 

quais estão vinculados a determinados temas de repercussão geral, o que  envolve um alto 

nível de complexidade (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E 

COMUNICAÇÕES, 2020). Já na esfera estadual foi identificado o Paraná Inteligência 

Artificial (PIÁ), programa de IA focado na prestação de serviços à população. A plataforma e 

o aplicativo reúnem mais de 380 serviços em um só lugar e funcionam como canais de 

diálogo com o cidadão, tendo integração com ferramentas do governo federal e municipal; o 

Sistema “Elis”, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco para acelerar a 

tramitação de processos; e, os sistemas do Ministério Público do Rio de Janeiro, utilizados 

para agilizar investigações e evitar a prescrição de crimes (Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações, 2020). 
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Em âmbito nacional, ressalta-se ainda o artigo intitulado “A aplicação de inteligência 

artificial e big data no controle da Administração Pública e no combate à corrupção: a 

experiência do Governo Brasileiro” (BENTO, 2019). A pesquisa faz referência a Convenção 

das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003; a Convenção Interamericana contra a 

Corrupção; Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros 

em Transações Comerciais Internacionais, ratificadas pelo Brasil e ao fato de a transparência 

ser mencionada como um dos principais componentes do processo de responsabilização. 

Nesse sentido, destaca a criação do Observatório do Gasto Público pela CGU, com intuito de 

fiscalizar a execução das despesas e lidar com as informações distribuídas em diversos bancos 

de dados, por meio de técnicas de mineração de dados, visando antecipar situações críticas 

para tomar medidas preventivas; construir cenários no suporte estratégico; fornecer 

informações para ajudar a identificar incidentes no processo de controle; facilitar a produção 

imediata de conhecimento para atender demandas específicas de controle e gestão; e, 

aumentar a pontualidade e precisão em tomada de decisão estratégica. Cita ainda algumas 

experiências da incorporação de ferramentas de IA e big data nas rotinas de trabalho da CGU 

por meio do referido Observatório: mineração de dados e texto para cálculo de preços de 

referência nas compras do governo brasileiro; mineração de dados para detecção de cartéis e 

para detecção de fraude em compras governamentais; a análise preditiva na prevenção de 

riscos em compras públicas e na prevenção de risco de corrupção em órgãos da administração 

pública; e, mineração de texto para classificar reclamações apresentadas ao órgão.  

Bento (2019) esclarece que uma das responsabilidades da CGU é identificar compras 

governamentais com valores acima do preço praticado no mercado, o que se torna 

praticamente inviável sem o auxílio de algum mecanismo automatizado, haja vista o volume e 

a diversidade das compras realizadas. Sendo assim, o Governo Federal utiliza o Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), onde todas as compras são 

registradas, sendo posteriormente disponibilizadas no portal da transparência que tornam 

públicas as informações sobre gastos diretos do governo federal em atenção à Lei nº 

12.527/2011 (BRASIL, 2011), a chamada Lei de Acesso à Informação. Entretanto, tal sistema 

apresentava algumas dificuldades como a ausência de detalhamento das informações e 

ausência de padronização. Para resolver o problema, a CGU desenvolveu uma metodologia 

que utiliza diversas técnicas estatísticas, dentre elas a inteligência artificial, a fim de calcular 

um preço de referência para os diversos produtos adquiridos pelo Governo Federal.  
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Conforme o estudo, a iniciativa vai ao encontro dos princípios de governo aberto; 

auxilia no aumento da transparência pública; proporciona maior clareza na estimativa de 

despesas das entidades e órgãos públicos, contribuindo para a elaboração de orçamentos e 

licitações; e, para um melhor aproveitamento dos recursos públicos. Ademais, propicia aos 

órgãos de controle identificar de forma prévia possíveis irregularidade e a priorização das 

atividades de auditoria (BENTO, 2019).  

Governo aberto (oppen government partnership), por sua vez, se refere a uma nova 

visão da Administração Pública que promove projetos e ações pautadas nos seguintes 

princípios: transparência; prestação de contas e responsabilização (accountability); 

participação cidadã e, tecnologia e inovação (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 

2020).  

A adoção das tecnologias baseadas em IA, embora seja uma grande oportunidade de 

melhorar a eficiência do serviço público, apresenta inúmeros desafios, dentre eles: as 

dificuldades no uso e compartilhamento de dados dos cidadãos em razão das questões 

relacionadas às normas de sigilo; a falta de recursos; a ausência de uma cultura colaborativa; a 

falta de agentes com capacidades técnicas específicas e a responsabilidade na tomada de 

decisões (MIKHAYLOV et al., 2018). 

Um estudo realizado na índia revelou que os estudos quanto à adoção da IA devem ser 

direcionados às questões de segurança, privacidade, incluindo questões de governança 

(CHATTERJEE, 2019). 

Nesse sentido, a IA apresenta questões fundamentais sobre seu impacto ético, social e 

econômico. De acordo com o estudo realizado em outubro de 2016 por Cath (2018) o 

Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca, a Comissão de Assuntos 

Jurídicos do Parlamento Europeu e, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos 

Comuns do Reino Unido divulgaram seus relatórios iniciais sobre como se preparar para o 

futuro da IA, o que sugere o quão sincronizados estão os esforços para lidar com os desafios 

impostos pela IA.  Para tanto, a autora fornece uma avaliação comparativa desses três 

relatórios e conclui que refletem a visão positiva da tecnologia remanescente daquela 

encontrada no Vale do Silício, sendo dirigido ao setor tecnológico e ao público em geral. O 

relatório define IA como uma tecnologia que, quando usada com os cuidados necessários, 

pode ajudar a aumentar capacidades humanas, em vez de substituí-las.  

Essa nova realidade demanda conhecimento e habilidades específicas, o que pode 

ofertar espaço para a iniciativa privada, por meio de empresas capazes de se adequar a essas 
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novas tecnologias, com foco em necessidades governamentais, como as startups denominadas 

GovTech, que se mostram mais preparadas, de modo a redefinir os serviços públicos de 

maneira descentralizada, de menor custo, mais eficiente e personalizada (ENGIN; 

TRELEAVEN, 2019). Por outro lado, Agarwal (2018) aduz que a falta de habilidades das 

entidades públicas para lidar com essas novas tecnologias pode gerar parcerias produtivas, 

desde que bem delineadas, pois, se feita sem critérios, o resultado pode levar a uma 

terceirização, o que, segundo ele, tira a autonomia do órgão governamental.  

Entretanto, tal dificuldade também se aplica à esfera privada. De acordo com uma 

pesquisa realizada em seis países da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 

México e Peru) visando diagnosticar o atual desenvolvimento da IA em cada país e difundir 

boas práticas, de modo a estabelecer uma visão sobre o futuro das IA nas empresas na 

América Latina, as experiências de diferentes indústrias brasileiras demonstram a necessidade 

de parceria com especialistas em ciência de dados e ciência e tecnologia, haja vista tratar-se 

de uma área multidisciplinar, o que, segundo o estudo, pode ser resolvido com o apoio das 

universidades (MIT TECHNOLOGY REVIEW, 2020).  

Ademais, no caso das tecnologias de inteligência artificial, um dos principais 

argumentos contra a sua aplicação no setor público é a possibilidade de obtenção dados 

tendenciosos, incompletos ou com deficiências, aliada a falta de transparência dos processos 

que produzem o resultado (AGARWAL, 2018).  

A responsabilidade legal quando uma decisão é tomada por um algoritmo durante a 

formulação e implementação de política pública pode ter um impacto adverso, o que deixa 

margem para várias indagações de cunho jurídico no tocante a sua responsabilização, sendo 

assim, no mínimo, tais sistemas devem estar disponíveis para auditoria pública, teste e 

revisão, e sujeito a padrões de responsabilidade (MIKHAYLOV et al., 2018). 

Conforme elencado por Bento (2019), ao abordar o big data e os direitos fundamentais, 

a grande quantidade de informações pessoais armazenadas em bancos de dados, analisados 

para uso público e privado, traz à tona questões de cunho ético e legal, como: a proteção da 

privacidade dos cidadãos; a proteção do uso discriminatório de dados pessoais e contra os 

danos do seu uso indevido; a propriedade dos dados; e, os direitos e consentimentos 

correspondentes para seu tratamento, manutenção, operação e uso. 

Visando vencer tais desafios, os estudos apontam algumas estratégias: a transferência, 

recebimento e integração do conhecimento entre as diversas organizações (públicas e 

privadas); o estímulo estratégico para compartilhamento de novas informações e habilidades 
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visando impulsionar a transferência de conhecimento; o estabelecimento de confiança entre os 

parceiros e quebra de barreiras culturais quanto às restrições práticas e legais, a exemplo do 

Reino Unido, que criou o Regulamento Geral de Proteção de Dados e o Centro de Ética e 

Inovação de Dados, visando proporcionar segurança jurídica (CHURCH, 2018; SIMONCINI, 

2018; SUN; MEDAGLIA, 2019; WIRTZ et al., 2018). 

Nesse sentido, imperioso mencionar que no Brasil passou a vigorar a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei 13.709/2018), a qual dispõe sobre o tratamento de 

dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e 

de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (BRASIL, 

2018). 

Dentre as estratégias apontadas para que a adoção da IA seja bem sucedida no campo 

governamental é apontada ainda a colaboração intersetorial entre governo, indústria e 

academia, por meio de experiências colaborativas entre os setores, através de parcerias 

público-privadas ou até mesmo acordos informais, devendo encontrar novas estratégias para 

superar os desafios advindos dessas parcerias, haja vista que a gestão de risco; a estrutura; os 

valores; e os interesses públicos e privados, são distintos (MIKHAYLOV et al., 2018; 

ANDROUTSOPOULOU et al., 2019). 

Nesse sentido, os governos tem se aproximado das universidades a fim de utilizar seus 

laboratórios, os quais geralmente possuem o formato de plataformas, para a busca de soluções 

para problemas relacionados à adoção da IA. Os quais geralmente fornecem conhecimento e 

habilidades aos servidores públicos para uma gestão mais inteligente (MIKHAYLOV et al., 

2018). 

No tocante a essa aproximação, o estudo de Kaplan e Haenlein (2019) aborda a 

importância da aplicação da IA com base nas experiências das universidades, empresas e 

governos; e, aponta duas vertentes, por um lado, a preocupação quanto à necessidade da 

regulamentação imediata da IA e por outro lado, a preocupação quanto ao prejuízo que a 

regulamentação pode causar, de forma a desacelerar o desenvolvimento de IA e limitar a 

inovação. Para os autores, o meio termo seria desenvolver normas comuns, incluindo 

requisitos para o teste e transparência de algoritmos com alguma forma de garantia, em vez de 

tentar regular a própria tecnologia. O estudo também recomenda a observância de três 

características: confiança, mudança e controle. Assim, os funcionários precisam exalar 

confiança; os consumidores precisam confiar nas habilidades e recomendações de um sistema 



 

 
 

 
 

198 
 

de IA; os funcionários precisam adaptar suas funções e habilidades por meio de formação 

contínua; os concorrentes precisam ser monitorados permanentemente; e, os gerentes 

precisam agir como tomadores de decisão baseados em dados. E, por fim, aduz que as vastas 

habilidades da IA combinadas com o aumento da disponibilidade de dados, torna provável 

que a mudança para IA tenha um impacto maior na força de trabalho em geral do que a 

Revolução Industrial de 1820-1840 (KAPLAN HAENLEIN, 2019). 

Com o mesmo entendimento Mikhaylov et al. (2018) acrescentam que para o 

desenvolvimento de ferramentas de IA no setor público necessário se faz a colaboração de 

todos os atores envolvidos (universidades, empresas e governos). Essa colaboração 

intersetorial é exigida em centros de inteligência artificial aplicada em todo o mundo, haja 

vista que implica em uma série de desafios, inclusive de ordem ética e legal, que se não 

observados inviabiliza seu sucesso.  

Assim, os avanços atuais em aprendizado de máquina e IA oferecem oportunidades para 

análise de dados, mas requer pesquisas inovadoras para torná-los amplamente aplicáveis. Para 

promover a transição de tecnologia para a Indústria 4.0, instituições acadêmicas, participantes 

industriais e agências governamentais devem trabalhar de forma colaborativa. É preciso não 

apenas inovações tecnológicas, mas também capacitação dos recursos humanos (QIN; 

CHIANG, 2019). 

Essa colaboração é tão promissora quanto desafiadora. Do mesmo modo que há 

inúmeros benefícios advindos dessa interação entre os setores para implementação das 

ferramentas de inteligência artificial, o mesmo também é muito complexo. (MIKHAYLOV et 

al., 2018). 

De acordo com a Consulta Pública “Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial”, 

elaborada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC 

(2020), dos 50 países com estratégias nacionais de IA, 36 possuem estratégias específicas para 

a transformação do setor público por meio da IA ou têm foco no setor público dentro de uma 

estratégia mais ampla, dentre elas: colaboração entre diferentes setores (parcerias público-

privadas), facilitada por laboratórios de inovação; criação de conselhos, redes e comunidades 

envolvendo diferentes áreas; automação de processos para aumento da eficiência; uso de IA 

para apoiar tomada de decisão; gestão estratégica e abertura de dados governamentais, 

inclusive para impulsionar o setor privado; orientações quanto ao uso transparente e ético no 

setor público. 
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Nesse sentido, a utilização da inteligência artificial na Administração Pública, em 

especial na área de controle governamental, oportuniza aos referidos órgãos uma verdadeira 

transformação na forma de acompanhamento dos gastos públicos e ganho significativo às 

ações, otimizando o tempo e melhorando o controle preventivo (ANDROUTSOPOULOU et 

al., 2019). 

 

CONCLUSÃO  

 

O presente trabalho concluiu que a inteligência artificial tem sido adotada nas atividades 

de controle governamental em vários países, inclusive no Brasil.  

A análise quantitativa dos artigos demonstrou o expressivo crescimento do número de 

publicações relacionadas a IA no setor público nos últimos 06 (seis) anos, com destaque para 

a área de Direito Público que concentra o segundo maior número de publicações e dentre eles 

vários abordam o uso da IA como possibilidade de controle governamental, seja na prevenção 

de riscos; prevenção de fraudes nas contratações públicas; ou, na melhoria dos serviços de 

modo geral. 

O estudo identificou várias ferramentas baseadas em IA utilizadas em todo mundo, 

voltadas para a melhoria dos serviços públicos, muitas delas voltadas ao controle 

governamental. Algumas das tecnologias que vem sendo empregadas no desenvolvimento 

dessas ferramentas citadas foram: machine learning; robótica; blockchaim e algoritmos.  

Ademais, constatou-se que a adoção dessas novas ferramentas pelos organismos 

públicos pode contribuir de forma significativa à área de controle, auxiliando a tomada de 

decisões; a indicação e previsão de potenciais riscos, garantindo, assim, economicidade e 

maior efetividade das ações. O estudo ainda apontou inúmeras estratégias visando contornar 

os desafios relacionados, dentre os quais figuram a ausência de conhecimento e habilidades 

específicas, tanto da área pública quanto privada, e, os problemas éticos e legais advindos do 

compartilhamento de dados.  

Dentre as estratégias apontadas estão a necessidade de regulamentação do uso dessas 

tecnologias e proteção de dados; criação de centros de éticas e programas de inovação; e, o 

compartilhamento e transferência de conhecimento entre universidade, empresa e governo. 

No estudo foi possível verificar também, que, embora tenham sido apresentados 

inúmeros desafios, já houve avanços significativos. Nessa linha, no âmbito nacional, além das 

ferramentas relacionadas no presente estudo, destacamos a Lei de Acesso à Informação, Lei 



 

 
 

 
 

200 
 

Federal 12.527/2011 (BRASIL, 2011), que exigiu a adoção de inúmeras ações voltadas à 

transparência das informações públicas, e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 

Federal 13.709/2018 (BRASIL, 2018), que traz dispositivos importantes para o aumento da 

transparência. Ambas, vão ao encontro das recomendações da OCDE (2019) no tocante aos 

limites éticos do uso da IA com a aplicação do princípio da transparência para justificar a 

lógica no processo decisório. 

Embora a pesquisa tenha atingido sua finalidade, haja vista que restou claro que a 

adoção das ferramentas oriundas da inteligência artificial pode auxiliar sobremaneira no 

controle preventivo, especialmente, no tocante à redução de riscos nas contratações públicas, 

não foi possível aferição do impacto efetivo do seu uso na melhoria do serviço público 

(qualidade de vida da população), economicidade e no controle governamental (em especial, 

no tocante à redução dos casos de irregularidades, fraudes e corrupção), o que poderá ser 

abordado em pesquisa futura. 

Do mesmo modo, a responsabilização jurídica do uso dessas ferramentas; o papel da 

propriedade intelectual; e, as reflexões práticas da Lei de Proteção de Dados Brasileira nesse 

contexto, poderão ser objeto de estudos futuros. 
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