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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Mensagem de veto

(Vide Decreto nº 99.658, de 1990)
(Vide Decreto nº 1.054, de 1994)
(Vide Decreto nº 7.174, de 2010)
(Vide Medida Provisória nº 544, de 2011)
(Vide Lei nº 12.598, de 2012)

Regulamenta o art. 37,  inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para  licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.

O  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA  Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional  decreta  e  eu
sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Dos Princípios

Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços,  inclusive  de  publicidade,  compras,  alienações  e  locações  no  âmbito  dos  Poderes  da  União,  dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único.  Subordinamse ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos
especiais,  as  autarquias,  as  fundações  públicas,  as  empresas  públicas,  as  sociedades  de  economia mista  e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art.  2o    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.

Parágrafo  único.    Para  os  fins  desta  Lei,  considerase  contrato  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.

Art. 3o  A licitação destinase a 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  será
processada e  julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da  legalidade, da  impessoalidade, da
moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade  administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório,  do  julgamento objetivo  e  dos que  lhes  são  correlatos.          (Redação dada  pela  Lei  nº  12.349,  de
2010)      (Regulamento)      (Regulamento)       (Regulamento)

§ 1o  É vedado aos agentes públicos:

I   admitir, prever,  incluir ou  tolerar, nos atos de convocação,  cláusulas ou condições que comprometam,
restrinjam  ou  frustrem  o  seu  caráter  competitivo,  inclusive  nos  casos  de  sociedades  cooperativas,  e
estabeleçam  preferências  ou  distinções  em  razão  da  naturalidade,  da  sede  ou  domicílio  dos  licitantes  ou  de
qualquer  outra  circunstância  impertinente  ou  irrelevante  para  o  específico  objeto  do  contrato,  ressalvado  o
disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela
Lei nº 12.349, de 2010)

II  estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer
outra,  entre  empresas  brasileiras  e  estrangeiras,  inclusive  no  que  se  refere  a  moeda,  modalidade  e  local  de
pagamentos, mesmo  quando  envolvidos  financiamentos  de  agências  internacionais,  ressalvado  o  disposto  no
parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.
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§  2o    Em  igualdade  de  condições,  como  critério  de  desempate,  será  assegurada  preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços:

        I  (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010)

        II  produzidos no País;

III  produzidos ou prestados por empresas brasileiras.

IV  produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

V   (Vide Lei nº 13.146, de 2015)  (Vigência)

§ 3o   A  licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento,
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.

§ 4º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

        § 5o  Nos processos de licitação previstos no caput, poderá ser estabelecido margem de preferência para
produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. (Incluído pela Lei
nº 12.349, de 2010)  (Vide Lei nº 13.146, de 2015)  (Vigência)

§  6o    A  margem  de  preferência  de  que  trata  o  §  5o  será  estabelecida  com  base  em  estudos  revistos
periodicamente,  em  prazo  não  superior  a  5  (cinco)  anos,  que  levem  em  consideração:  (Incluído  pela  Lei  nº
12.349, de 2010)    (Vide Decreto nº 7.546, de 2011)        (Vide Decreto nº 7.709, de 2012)       (Vide Decreto nº
7.713, de 2012)        (Vide Decreto nº 7.756, de 2012)

I  geração de emprego e renda; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

II    efeito  na  arrecadação  de  tributos  federais,  estaduais  e municipais;    (Incluído pela  Lei  nº  12.349,  de
2010)

III  desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

IV  custo adicional dos produtos e serviços; e (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

V  em suas revisões, análise retrospectiva de resultados.  (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 7o    Para  os  produtos manufaturados  e  serviços  nacionais  resultantes  de  desenvolvimento  e  inovação
tecnológica  realizados no País,  poderá ser estabelecido margem de  preferência  adicional  àquela  prevista  no  §
5o. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)    (Vide Decreto nº 7.546, de 2011)

§ 8o   As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços, a que se
referem os §§ 5o e 7o, serão definidas pelo Poder Executivo  federal, não podendo a soma delas ultrapassar  o
montante  de  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  sobre  o  preço  dos  produtos  manufaturados  e  serviços
estrangeiros. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)    (Vide Decreto nº 7.546, de 2011)

§ 9o   As disposições contidas nos §§ 5o e 7o deste artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja
capacidade  de  produção  ou  prestação  no  País  seja  inferior:  (Incluído  pela  Lei  nº  12.349,  de  2010)        (Vide
Decreto nº 7.546, de 2011)

I  à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

II  ao quantitativo fixado com fundamento no § 7o do art. 23 desta Lei, quando  for o caso.  (Incluído pela
Lei nº 12.349, de 2010)

§ 10.   A margem de preferência a que se  refere o § 5o  poderá ser estendida,  total  ou  parcialmente,  aos
bens  e  serviços  originários  dos  Estados  Partes  do Mercado  Comum  do  Sul    Mercosul.  (Incluído  pela  Lei  nº
12.349, de 2010)    (Vide Decreto nº 7.546, de 2011)

§  11.    Os  editais  de  licitação  para  a  contratação  de  bens,  serviços  e  obras  poderão,  mediante  prévia
justificativa  da  autoridade  competente,  exigir  que  o  contratado  promova,  em  favor  de  órgão  ou  entidade
integrante da administração pública ou daqueles por ela  indicados a partir  de processo  isonômico, medidas  de
compensação  comercial,  industrial,  tecnológica  ou  acesso  a  condições  vantajosas  de  financiamento,
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cumulativamente ou não, na  forma estabelecida pelo Poder Executivo  federal.  (Incluído pela  Lei  nº  12.349,  de
2010)    (Vide Decreto nº 7.546, de 2011)

§  12.   Nas  contratações  destinadas  à  implantação, manutenção  e  ao  aperfeiçoamento  dos  sistemas  de
tecnologia  de  informação  e  comunicação,  considerados  estratégicos  em  ato  do  Poder  Executivo  federal,  a
licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com
o processo produtivo básico de que trata a Lei no 10.176, de 11 de janeiro de 2001. (Incluído pela Lei nº 12.349,
de 2010)    (Vide Decreto nº 7.546, de 2011)

§  13.    Será  divulgada  na  internet,  a  cada  exercício  financeiro,  a  relação  de  empresas  favorecidas  em
decorrência  do  disposto  nos  §§  5o,  7o,  10,  11  e  12  deste  artigo,  com  indicação  do  volume  de  recursos
destinados a cada uma delas. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§  14.    As  preferências  definidas  neste  artigo  e  nas  demais  normas  de  licitação  e  contratos  devem
privilegiar o  tratamento diferenciado e  favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na  forma da
lei.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§  15.    As  preferências  dispostas  neste  artigo  prevalecem  sobre  as  demais  preferências  previstas  na
legislação  quando  estas  forem  aplicadas  sobre  produtos  ou  serviços  estrangeiros.                (Incluído  pela  Lei
Complementar nº 147, de 2014)

Art. 4o Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º
têm  direito  público  subjetivo  à  fiel  observância  do  pertinente  procedimento  estabelecido  nesta  lei,  podendo
qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a
realização dos trabalhos.

Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele
praticado em qualquer esfera da Administração Pública.

Art.  5o    Todos  os  valores,  preços  e  custos  utilizados  nas  licitações  terão  como  expressão monetária  a
moeda corrente nacional,  ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração,
no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de
serviços,  obedecer,  para  cada  fonte  diferenciada  de  recursos,  a  estrita  ordem  cronológica  das  datas  de  suas
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da
autoridade competente, devidamente publicada.

§ 1o   Os  créditos  a  que  se  refere  este  artigo  terão  seus  valores  corrigidos  por  critérios  previstos  no  ato
convocatório e que lhes preservem o valor.

§ 2o  A correção de que trata o parágrafo anterior cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá à
conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a que se referem. (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)

§  3o    Observados  o  disposto  no  caput,  os  pagamentos  decorrentes  de  despesas  cujos  valores  não
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único,  deverão
ser efetuados no prazo de até 5  (cinco) dias úteis,  contados da apresentação da  fatura.    (Incluído  pela  Lei  nº
9.648, de 1998)

Art. 5oA.  As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei.               (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de
2014)

Seção II
Das Definições

Art. 6o  Para os fins desta Lei, considerase:

I  Obra  toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou
indireta;

II  Serviço  toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais
como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção,
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transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicoprofissionais;

III  Compra  toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente;

IV  Alienação  toda transferência de domínio de bens a terceiros;

V   Obras,  serviços e  compras de grande vulto    aquelas  cujo  valor estimado seja  superior a 25  (vinte e
cinco) vezes o limite estabelecido na alínea "c" do inciso I do art. 23 desta Lei;

VI   SeguroGarantia   o seguro que garante o  fiel  cumprimento das obrigações assumidas por empresas
em licitações e contratos;

VII  Execução direta  a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios;

VIII    Execução  indireta    a  que  o  órgão  ou  entidade  contrata  com  terceiros  sob  qualquer  dos  seguintes
regimes: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

a) empreitada por preço global   quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e
total;

b) empreitada por preço unitário  quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de
unidades determinadas;

c) (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

d)  tarefa    quando  se  ajusta  mãodeobra  para  pequenos  trabalhos  por  preço  certo,  com  ou  sem
fornecimento de materiais;

e)  empreitada  integral    quando  se  contrata  um  empreendimento  em  sua  integralidade,  compreendendo
todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a
sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para
sua  utilização  em  condições  de  segurança  estrutural  e  operacional  e  com  as  características  adequadas  às
finalidades para que foi contratada;

IX   Projeto Básico    conjunto de elementos necessários e  suficientes,  com nível  de precisão adequado,
para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base
nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do  impacto  ambiental  do  empreendimento,  e  que  possibilite  a  avaliação  do  custo  da  obra  e  a  definição  dos
métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

a)  desenvolvimento  da  solução escolhida  de  forma a  fornecer  visão  global  da  obra  e  identificar  todos  os
seus elementos constitutivos com clareza;

b)  soluções  técnicas  globais  e  localizadas,  suficientemente  detalhadas,  de  forma  a  minimizar  a
necessidade  de  reformulação  ou  de  variantes  durante  as  fases  de  elaboração  do  projeto  executivo  e  de
realização das obras e montagem;

c)  identificação dos  tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a  incorporar à obra, bem
como  suas  especificações  que  assegurem  os  melhores  resultados  para  o  empreendimento,  sem  frustrar  o
caráter competitivo para a sua execução;

d)  informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos,  instalações provisórias e
condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a
estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f)  orçamento  detalhado  do  custo  global  da  obra,  fundamentado  em  quantitativos  de  serviços  e
fornecimentos propriamente avaliados;

X  Projeto Executivo  o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra,
de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas  ABNT;

XI  Administração Pública  a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
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dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do
poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas;

XII  Administração  órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e
atua concretamente;

XIII  Imprensa Oficial  veículo oficial de divulgação da Administração Pública, sendo para a União o Diário
Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas leis;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIV  Contratante  é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual;

XV  Contratado  a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública;

XVI  Comissão  comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a função de receber,
examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.

             XVII    produtos manufaturados  nacionais    produtos manufaturados,  produzidos  no  território  nacional  de
acordo  com  o  processo  produtivo  básico  ou  com  as  regras  de  origem  estabelecidas  pelo  Poder  Executivo
federal; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

XVIII    serviços  nacionais    serviços  prestados  no  País,  nas  condições  estabelecidas  pelo  Poder
Executivo federal; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

XIX  sistemas de  tecnologia de  informação e comunicação estratégicos   bens e serviços de  tecnologia
da  informação e comunicação cuja descontinuidade provoque dano  significativo  à  administração  pública  e  que
envolvam  pelo  menos  um  dos  seguintes  requisitos  relacionados  às  informações  críticas:  disponibilidade,
confiabilidade, segurança e confidencialidade. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

Seção III
Das Obras e Serviços

Art. 7o   As  licitações para a execução de obras e para a prestação de  serviços obedecerão ao disposto
neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

I  projeto básico;

II  projeto executivo;

III  execução das obras e serviços.

§  1o    A  execução  de  cada  etapa  será  obrigatoriamente  precedida  da  conclusão  e  aprovação,  pela
autoridade  competente,  dos  trabalhos  relativos  às  etapas  anteriores,  à  exceção  do  projeto  executivo,  o  qual
poderá  ser  desenvolvido  concomitantemente  com  a  execução  das  obras  e  serviços,  desde  que  também
autorizado pela Administração.

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I   houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos  interessados
em participar do processo licitatório;

II    existir  orçamento  detalhado  em  planilhas  que  expressem  a  composição  de  todos  os  seus  custos
unitários;

III   houver previsão de  recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes
de  obras  ou  serviços  a  serem  executadas  no  exercício  financeiro  em  curso,  de  acordo  com  o  respectivo
cronograma;

IV  o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata
o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.

§  3o    É  vedado  incluir  no  objeto  da  licitação  a  obtenção  de  recursos  financeiros  para  sua  execução,
qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime
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de concessão, nos termos da legislação específica.

§ 4o    É  vedada,  ainda,  a  inclusão,  no  objeto  da  licitação,  de  fornecimento  de materiais  e  serviços  sem
previsão  de  quantidades  ou  cujos  quantitativos  não  correspondam  às  previsões  reais  do  projeto  básico  ou
executivo.

§ 5o  É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas,
características  e  especificações  exclusivas,  salvo  nos  casos  em  que  for  tecnicamente  justificável,  ou  ainda
quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e
discriminado no ato convocatório.

§  6o    A  infringência  do  disposto  neste  artigo  implica  a  nulidade  dos  atos  ou  contratos  realizados  e  a
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

§ 7o  Não será ainda computado como valor da obra ou serviço, para fins de julgamento das propostas de
preços, a atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a data  final de cada período de aferição
até a do  respectivo pagamento,  que  será  calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no
ato convocatório.

§  8o    Qualquer  cidadão  poderá  requerer  à  Administração  Pública  os  quantitativos  das  obras  e  preços
unitários de determinada obra executada.

§ 9o  O disposto neste artigo aplicase também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade
de licitação.

Art. 8o    A  execução  das  obras  e  dos  serviços  deve  programarse,  sempre,  em  sua  totalidade,  previstos
seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução.

Parágrafo  único.    É  proibido  o  retardamento  imotivado  da  execução  de  obra  ou  serviço,  ou  de  suas
parcelas,  se  existente  previsão  orçamentária  para  sua  execução  total,  salvo  insuficiência  financeira  ou
comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o
art. 26 desta Lei.  (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 9o  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do
fornecimento de bens a eles necessários:

I  o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II  empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou
da  qual  o  autor  do  projeto  seja  dirigente,  gerente,  acionista  ou  detentor  de mais  de  5%  (cinco  por  cento)  do
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

III  servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

§ 1o  É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo,
na  licitação  de  obra  ou  serviço,  ou  na  execução,  como  consultor  ou  técnico,  nas  funções  de  fiscalização,
supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§  2o    O  disposto  neste  artigo  não  impede  a  licitação  ou  contratação  de  obra  ou  serviço  que  inclua  a
elaboração  de  projeto  executivo  como  encargo  do  contratado  ou  pelo  preço  previamente  fixado  pela
Administração.

§ 3o  Considerase participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo
de natureza  técnica, comercial, econômica,  financeira ou  trabalhista entre o autor do projeto, pessoa  física ou
jurídica,  e  o  licitante  ou  responsável  pelos  serviços,  fornecimentos  e  obras,  incluindose  os  fornecimentos  de
bens e serviços a estes necessários.

§ 4o  O disposto no parágrafo anterior aplicase aos membros da comissão de licitação.

Art.  10.   As obras e  serviços poderão  ser  executados nas  seguintes  formas:  (Redação  dada  pela  Lei  nº
8.883, de 1994)
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I  execução direta;

II  execução indireta, nos seguintes regimes: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

a) empreitada por preço global;

b) empreitada por preço unitário;

c) (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

d) tarefa;

e) empreitada integral.

Parágrafo único. (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 11.  As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias
ou  classes,  exceto  quando  o  projetopadrão  não  atender  às  condições  peculiares  do  local  ou  às  exigências
específicas do empreendimento.

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados principalmente
os seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I  segurança;

II  funcionalidade e adequação ao interesse público;

III  economia na execução, conservação e operação;

IV  possibilidade de emprego de mãodeobra, materiais,  tecnologia e matériasprimas existentes no local
para execução, conservação e operação;

V  facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;

VI  adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)

VII  impacto ambiental.

Seção IV
Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideramse serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos
relativos a:

I  estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;

II  pareceres, perícias e avaliações em geral;

III  assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)

IV  fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;

V  patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

VI  treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

VII  restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

VIII  (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§  1o  Ressalvados  os  casos  de  inexigibilidade  de  licitação,  os  contratos  para  a  prestação  de  serviços
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técnicos  profissionais  especializados  deverão,  preferencialmente,  ser  celebrados  mediante  a  realização  de
concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração.

§ 2o Aos serviços técnicos previstos neste artigo aplicase, no que couber, o disposto no art. 111 desta Lei.

§ 3o A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de
seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de
licitação,  ficará  obrigada  a  garantir  que  os  referidos  integrantes  realizem  pessoal  e  diretamente  os  serviços
objeto do contrato.

Seção V
Das Compras

Art.  14.  Nenhuma  compra  será  feita  sem  a  adequada  caracterização  de  seu  objeto  e  indicação  dos
recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver
dado causa.

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:     (Regulamento)     (Regulamento)     (Regulamento) 
(Vigência)

I    atender  ao  princípio  da  padronização,  que  imponha  compatibilidade  de  especificações  técnicas  e  de
desempenho,  observadas,  quando  for  o  caso,  as  condições  de  manutenção,  assistência  técnica  e  garantia
oferecidas;

II  ser processadas através de sistema de registro de preços;

III  submeterse às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;

IV    ser  subdivididas  em  tantas  parcelas  quantas  necessárias  para  aproveitar  as  peculiaridades  do
mercado, visando economicidade;

V  balizarse pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.

§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.

§  2o  Os  preços  registrados  serão  publicados  trimestralmente  para  orientação  da  Administração,  na
imprensa oficial.

§  3o  O  sistema  de  registro  de  preços  será  regulamentado  por  decreto,  atendidas  as  peculiaridades
regionais, observadas as seguintes condições:

I  seleção feita mediante concorrência;

II  estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;

III  validade do registro não superior a um ano.

§ 4o  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  as  contratações  que  deles
poderão advir,  ficandolhe  facultada a utilização de outros meios,  respeitada a  legislação relativa às  licitações,
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

§ 5o O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado.

§  6o  Qualquer  cidadão  é  parte  legítima  para  impugnar  preço  constante  do  quadro  geral  em  razão  de
incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.

§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:

I  a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;

II    a  definição  das  unidades  e  das  quantidades  a  serem adquiridas  em  função  do  consumo e  utilização
prováveis,  cuja  estimativa  será  obtida,  sempre  que  possível,  mediante  adequadas  técnicas  quantitativas  de
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estimação;

III  as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material.

§  8o  O  recebimento  de  material  de  valor  superior  ao  limite  estabelecido  no  art.  23  desta  Lei,  para  a
modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros.

Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de
amplo acesso público, à relação de todas as compras feitas pela Administração Direta ou Indireta, de maneira a
clarificar a  identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o
valor  total da operação, podendo ser aglutinadas por  itens as compras feitas com dispensa e  inexigibilidade de
licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único.   O disposto neste artigo não  se aplica aos  casos de dispensa de  licitação previstos no
inciso IX do art. 24.  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Seção VI
Das Alienações

Art.  17.    A  alienação  de  bens  da  Administração  Pública,  subordinada  à  existência  de  interesse  público
devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I   quando  imóveis, dependerá de autorização  legislativa para órgãos da administração direta e entidades
autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e
de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:

a) dação em pagamento;

b) doação,  permitida  exclusivamente  para  outro  órgão  ou  entidade  da  administração  pública,  de  qualquer
esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i; (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;

d) investidura;

e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo; (Incluída pela
Lei nº 8.883, de 1994)

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento,  concessão de direito  real  de  uso,  locação ou permissão de
uso de bens  imóveis  residenciais  construídos,  destinados ou efetivamente utilizados  no  âmbito  de  programas
habitacionais  ou  de  regularização  fundiária  de  interesse  social  desenvolvidos  por  órgãos  ou  entidades  da
administração pública; (Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007)

g)  procedimentos  de  legitimação  de  posse  de  que  trata  o  art.  29  da  Lei  no  6.383,  de  7  de  dezembro  de
1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência  legal  inclua
se tal atribuição; (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento,  concessão de direito  real de uso,  locação ou permissão de
uso de bens  imóveis de uso comercial de âmbito  local com área de até 250 m²  (duzentos e cinqüenta metros
quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por
órgãos ou entidades da administração pública; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

i) alienação e concessão de direito  real de uso, gratuita ou onerosa, de  terras públicas  rurais da União na
Amazônia  Legal  onde  incidam  ocupações  até  o  limite  de  15  (quinze)  módulos  fiscais  ou  1.500ha  (mil  e
quinhentos  hectares),  para  fins  de  regularização  fundiária,  atendidos  os  requisitos  legais;  (Incluído  pela  Lei  nº
11.952, de 2009)

II  quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos:

a)  doação,  permitida  exclusivamente  para  fins  e  uso  de  interesse  social,  após  avaliação  de  sua
oportunidade e conveniência sócioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação;

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;
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c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;

d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;

e)  venda  de  bens  produzidos  ou  comercializados  por  órgãos  ou  entidades  da Administração Pública,  em
virtude de suas finalidades;

f)  venda  de  materiais  e  equipamentos  para  outros  órgãos  ou  entidades  da  Administração  Pública,  sem
utilização previsível por quem deles dispõe.

§  1o    Os  imóveis  doados  com  base  na  alínea  "b"  do  inciso  I  deste  artigo,  cessadas  as  razões  que
justificaram  a  sua  doação,  reverterão  ao  patrimônio  da  pessoa  jurídica  doadora,  vedada  a  sua  alienação  pelo
beneficiário.

§ 2o A Administração  também poderá conceder  título de propriedade ou de direito  real de uso de  imóveis,
dispensada licitação, quando o uso destinarse:  (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005)

I  a outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do imóvel; (Incluído
pela Lei nº 11.196, de 2005)

II    a  pessoa  natural  que,  nos  termos  da  lei,  regulamento  ou  ato  normativo  do  órgão  competente,  haja
implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre área rural
situada na Amazônia Legal, superior a 1 (um) módulo fiscal e limitada a 15 (quinze) módulos fiscais, desde que
não exceda 1.500ha (mil e quinhentos hectares); (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)

§ 2ºA.  As hipóteses do inciso II do § 2o  ficam dispensadas de autorização  legislativa, porém submetem
se aos seguintes condicionamentos: (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)

I   aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a
1o de dezembro de 2004; (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

II   submissão aos demais requisitos e  impedimentos do regime  legal e administrativo da destinação e da
regularização fundiária de terras públicas; (Incluído pela Lei n] 11.196, de 2005)

III    vedação  de  concessões  para  hipóteses  de  exploração  nãocontempladas  na  lei  agrária,  nas  leis  de
destinação de terras públicas, ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológicoeconômico; e
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

IV    previsão  de  rescisão  automática  da  concessão,  dispensada  notificação,  em  caso  de  declaração  de
utilidade, ou necessidade pública ou interesse social. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

§ 2oB. A hipótese do inciso II do § 2o deste artigo: (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

I  só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente a sua
exploração mediante atividades agropecuárias; (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

II – fica limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, desde que não exceda mil e quinhentos hectares,
vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite; (Redação dada pela Lei nº 11.763, de 2008)

III  pode ser cumulada com o quantitativo de área decorrente da figura prevista na alínea g do inciso I do
caput deste artigo, até o limite previsto no inciso II deste parágrafo. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

IV – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.763, de 2008)

§ 3o  Entendese por investidura, para os fins desta lei: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

I   a alienação aos proprietários de  imóveis  lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública,
área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse
não ultrapasse a  50%  (cinqüenta  por  cento)  do  valor  constante  da alínea  "a"  do  inciso  II  do  art.  23  desta  lei;
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

II   a alienação, aos  legítimos possuidores diretos ou, na  falta destes, ao Poder Público, de  imóveis para
fins  residenciais  construídos  em  núcleos  urbanos  anexos  a  usinas  hidrelétricas,  desde  que  considerados
dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não  integrem a categoria de bens reversíveis ao final da
concessão. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art118
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art118
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art118
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art118
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art118
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art118
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art118
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art118
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11763.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Msg/VEP-580-08.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11763.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art17§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art17§3i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art17§3ii


17/11/2015 L8666compilado

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666compilado.htm 11/44

§ 4o  A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o
prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no
caso de interesse público devidamente justificado; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§  5o    Na  hipótese  do  parágrafo  anterior,  caso  o  donatário  necessite  oferecer  o  imóvel  em  garantia  de
financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em
favor do doador. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 6o   Para a venda de bens móveis avaliados,  isolada ou globalmente, em quantia não superior ao  limite
previsto no art. 23,  inciso II, alínea "b" desta Lei, a Administração poderá permitir o  leilão. (Incluído pela Lei nº
8.883, de 1994)

§ 7o  (VETADO). (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

Art. 18.  Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitarseá à comprovação
do recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliação.

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art.  19.    Os  bens  imóveis  da  Administração  Pública,  cuja  aquisição  haja  derivado  de  procedimentos
judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as
seguintes regras:

I  avaliação dos bens alienáveis;

II  comprovação da necessidade ou utilidade da alienação;

III  adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão. (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)

Capítulo II
Da Licitação

Seção I
Das Modalidades, Limites e Dispensa

Art. 20.  As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de
interesse público, devidamente justificado.

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não impedirá a habilitação de interessados residentes ou sediados
em outros locais.

Art.  21.    Os  avisos  contendo  os  resumos  dos  editais  das  concorrências,  das  tomadas  de  preços,  dos
concursos  e  dos  leilões,  embora  realizados  no  local  da  repartição  interessada,  deverão  ser  publicados  com
antecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I    no Diário Oficial  da União,  quando se  tratar  de  licitação  feita por órgão ou entidade da Administração
Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou
garantidas por instituições federais; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

II  no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita
por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal;  (Redação  dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)

III    em  jornal  diário  de  grande  circulação  no  Estado  e  também,  se  houver,  em  jornal  de  circulação  no
Município ou na  região onde  será  realizada a obra,  prestado o  serviço,  fornecido,  alienado ou alugado o bem,
podendo  ainda  a Administração,  conforme  o  vulto  da  licitação,  utilizarse  de  outros meios  de  divulgação  para
ampliar a área de competição. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o   O aviso publicado conterá a  indicação do  local em que os  interessados poderão  ler e obter o  texto
integral do edital e todas as informações sobre a licitação.
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§ 2o  O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será:

I  quarenta e cinco dias para: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

a) concurso; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)

b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a
licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)

II  trinta dias para: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do  inciso anterior;  (Incluída pela Lei nº 8.883,
de 1994)

b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; (Incluída pela Lei
nº 8.883, de 1994)

III  quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou
leilão; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

IV  cinco dias úteis para convite. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o   Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação do edital
resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos
anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§  4o    Qualquer  modificação  no  edital  exige  divulgação  pela  mesma  forma  que  se  deu  o  texto  original,
reabrindose  o  prazo  inicialmente  estabelecido,  exceto  quando,  inqüestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a
formulação das propostas.

Art. 22.  São modalidades de licitação:

I  concorrência;

II  tomada de preços;

III  convite;

IV  concurso;

V  leilão.

§  1o    Concorrência  é  a  modalidade  de  licitação  entre  quaisquer  interessados  que,  na  fase  inicial  de
habilitação  preliminar,  comprovem  possuir  os  requisitos  mínimos  de  qualificação  exigidos  no  edital  para
execução de seu objeto.

§ 2o   Tomada de preços é a modalidade de  licitação entre  interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento
das propostas, observada a necessária qualificação.

§ 3o  Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados
ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em
local apropriado,  cópia do  instrumento convocatório e o estenderá aos demais  cadastrados na correspondente
especialidade  que  manifestarem  seu  interesse  com  antecedência  de  até  24  (vinte  e  quatro)  horas  da
apresentação das propostas.

§ 4o  Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico,
científico  ou  artístico,  mediante  a  instituição  de  prêmios  ou  remuneração  aos  vencedores,  conforme  critérios
constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

§  5o    Leilão  é  a  modalidade  de  licitação  entre  quaisquer  interessados  para  a  venda  de  bens  móveis
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de
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bens  imóveis  prevista  no  art.  19,  a  quem  oferecer  o  maior  lance,  igual  ou  superior  ao  valor  da  avaliação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 6o  Na hipótese do § 3o deste artigo, existindo na praça mais de 3 (três) possíveis interessados, a cada
novo  convite,  realizado  para  objeto  idêntico  ou  assemelhado,  é  obrigatório  o  convite  a,  no mínimo,  mais  um
interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações.  (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)

§  7o    Quando,  por  limitações  do  mercado  ou  manifesto  desinteresse  dos  convidados,  for  impossível  a
obtenção  do  número  mínimo  de  licitantes  exigidos  no  §  3o  deste  artigo,  essas  circunstâncias  deverão  ser
devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite.

§ 8o  É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo.

§  9o    Na  hipótese  do  parágrafo  2o  deste  artigo,  a  administração  somente  poderá  exigir  do  licitante  não
cadastrado os documentos previstos nos arts. 27 a 31, que comprovem  habilitação compatível com o objeto da
licitação, nos termos do edital. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art.  23.    As  modalidades  de  licitação  a  que  se  referem  os  incisos  I  a  III  do  artigo  anterior  serão
determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

I  para obras e serviços de engenharia: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) convite  até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) tomada de preços  até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);  (Redação dada pela Lei nº
9.648, de 1998)

c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);  (Redação dada pela Lei nº
9.648, de 1998)

II  para compras e serviços não referidos no inciso anterior:(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) convite  até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

b)  tomada  de  preços    até R$  650.000,00  (seiscentos  e  cinqüenta mil  reais);  (Redação  dada  pela  Lei  nº
9.648, de 1998)

c) concorrência   acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil  reais).    (Redação dada pela Lei nº
9.648, de 1998)

§  1o  As  obras,  serviços  e  compras  efetuadas  pela  Administração  serão  divididas  em  tantas  parcelas
quantas  se  comprovarem  técnica e  economicamente  viáveis,  procedendose à  licitação  com  vistas  ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia
de escala.  (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§  2o    Na  execução  de  obras  e  serviços  e  nas  compras  de  bens,  parceladas  nos  termos  do  parágrafo
anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de corresponder  licitação distinta,
preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação.  (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)

§ 3o  A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na
compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessões de direito real de
uso  e  nas  licitações  internacionais,  admitindose  neste  último  caso,  observados  os  limites  deste  artigo,  a
tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite,
quando não houver fornecedor do bem ou serviço no País. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o  Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer
caso, a concorrência.

§  5o    É  vedada  a  utilização  da  modalidade  "convite"  ou  "tomada  de  preços",  conforme  o  caso,  para
parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local
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que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar
o  caso  de  "tomada  de  preços"  ou  "concorrência",  respectivamente,  nos  termos  deste  artigo,  exceto  para  as
parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa
daquela do executor da obra ou serviço.   (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§  6o    As  organizações  industriais  da  Administração  Federal  direta,  em  face  de  suas  peculiaridades,
obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I deste artigo também para suas compras e serviços em geral,
desde  que  para  a  aquisição  de  materiais  aplicados  exclusivamente  na  manutenção,  reparo  ou  fabricação  de
meios operacionais bélicos pertencentes à União.  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 7o Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo,
é  permitida  a  cotação  de  quantidade  inferior  à  demandada  na  licitação,  com  vistas  a  ampliação  da
competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala.  (Incluído pela
Lei nº 9.648, de 1998)

§ 8o No caso de consórcios públicos, aplicarseá o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo
quando formado por até 3 (três) entes da Federação, e o triplo, quando formado por maior número. (Incluído pela
Lei nº 11.107, de 2005)

Art. 24.  É dispensável a licitação:  Vide Lei nº 12.188, de 2.010  Vigência

I  para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do
inciso  I do artigo anterior, desde que não se  refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para
obras  e  serviços  da  mesma  natureza  e  no  mesmo  local  que  possam  ser  realizadas  conjunta  e
concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

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;  (Redação
dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

III  nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;

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;

V  quando não acudirem interessados à  licitação anterior e esta,  justificadamente, não puder ser repetida
sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;

VI    quando  a  União  tiver  que  intervir  no  domínio  econômico  para  regular  preços  ou  normalizar  o
abastecimento;

VII  quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no
mercado nacional,  ou  forem  incompatíveis  com os  fixados pelos órgãos oficiais  competentes,  casos em que,
observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos
bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços;         (Vide § 3º do
art. 48)

VIII    para  a  aquisição,  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  de  bens  produzidos  ou  serviços
prestados  por  órgão  ou  entidade  que  integre  a  Administração  Pública  e  que  tenha  sido  criado  para  esse  fim
específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado
no mercado; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

IX  quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em
decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional; (Regulamento)

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;(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
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XI    na  contratação  de  remanescente  de  obra,  serviço  ou  fornecimento,  em  conseqüência  de  rescisão
contratual, desde que atendida a ordem de classificação da  licitação anterior e aceitas as mesmas condições
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;

XII    nas  compras  de  hortifrutigranjeiros,  pão  e  outros  gêneros  perecíveis,  no  tempo  necessário  para  a
realização  dos  processos  licitatórios  correspondentes,  realizadas  diretamente  com  base  no  preço  do  dia;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

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 éticoprofissional e não tenha fins lucrativos;(Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)

XIV   para a aquisição de bens ou serviços nos  termos de acordo  internacional específico aprovado pelo
Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder Público;   
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XV    para  a  aquisição  ou  restauração de  obras  de  arte  e  objetos  históricos,  de  autenticidade  certificada,
desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade.

XVI    para  a  impressão  dos  diários  oficiais,  de  formulários  padronizados  de  uso  da  administração,  e  de
edições  técnicas  oficiais,  bem  como  para  prestação  de  serviços  de  informática  a  pessoa  jurídica  de  direito
público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico;
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XVII    para  a  aquisição  de  componentes  ou  peças  de  origem  nacional  ou  estrangeira,  necessários  à
manutenção  de  equipamentos  durante  o  período  de  garantia  técnica,  junto  ao  fornecedor  original  desses
equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; (Incluído pela
Lei nº 8.883, de 1994)

XVIII  nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações, unidades
aéreas  ou  tropas  e  seus  meios  de  deslocamento  quando  em  estada  eventual  de  curta  duração  em  portos,
aeroportos  ou  localidades  diferentes  de  suas  sedes,  por  motivo  de  movimentação  operacional  ou  de
adestramento,  quando  a  exiguidade  dos  prazos  legais  puder  comprometer  a  normalidade  e  os  propósitos  das
operações e desde que seu valor não exceda ao  limite previsto na alínea "a" do  inciso  II do art. 23 desta Lei:
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIX    para  as  compras  de  material  de  uso  pelas  Forças  Armadas,  com  exceção  de  materiais  de  uso
pessoal  e  administrativo,  quando  houver  necessidade  de  manter  a  padronização  requerida  pela  estrutura  de
apoio  logístico  dos  meios  navais,  aéreos  e  terrestres,  mediante  parecer  de  comissão  instituída  por  decreto;
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XX    na  contratação  de  associação  de  portadores  de  deficiência  física,  sem  fins  lucrativos  e  de
comprovada  idoneidade, por órgãos ou entidades da Admininistração Pública, para a prestação de serviços ou
fornecimento  de  mãodeobra,  desde  que  o  preço  contratado  seja  compatível  com  o  praticado  no  mercado.
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XXI   para a aquisição de bens e  insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica e  tecnológica
com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras  instituições de  fomento a pesquisa
credenciadas pelo CNPq para esse fim específico; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

XXII  na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário,
permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXIII    na  contratação  realizada  por  empresa  pública  ou  sociedade  de  economia  mista  com  suas
subsidiárias e  controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde
que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXIV  para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas
no âmbito das  respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.  (Incluído
pela Lei nº 9.648, de 1998)

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
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protegida. (Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004)

XXVI  –  na  celebração  de  contrato  de  programa  com  ente  da  Federação  ou  com  entidade  de  sua
administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em
contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)

XXVII    na  contratação  da  coleta,  processamento  e  comercialização  de  resíduos  sólidos  urbanos
recicláveis  ou  reutilizáveis,  em  áreas  com  sistema  de  coleta  seletiva  de  lixo,  efetuados  por  associações  ou
cooperativas  formadas  exclusivamente  por  pessoas  físicas  de  baixa  renda  reconhecidas  pelo  poder  público
como  catadores  de materiais  recicláveis,  com  o  uso  de  equipamentos  compatíveis  com  as  normas  técnicas,
ambientais e de saúde pública. (Redação dada pela Lei nº 11.445, de 2007).

XXVIII  –  para  o  fornecimento  de  bens  e  serviços,  produzidos  ou  prestados  no  País,  que  envolvam,
cumulativamente,  alta  complexidade  tecnológica  e  defesa  nacional,  mediante  parecer  de  comissão
especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. (Incluído pela Lei nº 11.484, de 2007).

XXIX – na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das Forças
Singulares  brasileiras  empregadas  em  operações  de  paz  no  exterior,  necessariamente  justificadas  quanto  ao
preço  e  à  escolha  do  fornecedor  ou  executante  e  ratificadas  pelo Comandante  da  Força.  (Incluído  pela  Lei  nº
11.783, de 2008).

XXX  na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a
prestação de serviços de assistência  técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal.   (Incluído pela
Lei nº 12.188, de 2.010)  Vigência

XXXI  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, observados os princípios gerais de contratação dela constantes.  (Incluído  pela  Lei  nº
12.349, de 2010)

XXXII  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. (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012)

XXXIII   na contratação de entidades privadas sem  fins  lucrativos, para a  implementação de cisternas ou
outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as
famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)

§ 1o   Os percentuais  referidos nos  incisos  I  e  II  do  caput  deste  artigo  serão  20%  (vinte  por  cento)  para
compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública
e  por  autarquia  ou  fundação  qualificadas,  na  forma  da  lei,  como  Agências  Executivas.  (Incluído  pela  Lei  nº
12.715, de 2012)

§ 2o   O  limite  temporal de criação do órgão ou entidade que  integre a administração pública estabelecido
no inciso VIII do caput deste artigo não se aplica aos órgãos ou entidades que produzem produtos estratégicos
para  o  SUS,  no  âmbito  da  Lei no  8.080,  de  19  de  setembro  de  1990,  conforme  elencados  em  ato  da  direção
nacional do SUS. (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012)

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

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;

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;

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.
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§ 1o    Considerase  de  notória  especialização  o  profissional  ou  empresa  cujo  conceito  no  campo  de  sua
especialidade,  decorrente  de  desempenho  anterior,  estudos,  experiências,  publicações,  organização,
aparelhamento, equipe  técnica, ou de outros  requisitos  relacionados com suas atividades, permita  inferir que o
seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 2o   Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa,  se comprovado superfaturamento,
respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o  fornecedor ou o prestador de  serviços e o
agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

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.
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

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 ou calamitosa 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.    (Incluído pela
Lei nº 9.648, de 1998)

Seção II
Da Habilitação

Art.  27.    Para  a  habilitação  nas  licitações  exigirseá  dos  interessados,  exclusivamente,  documentação
relativa a:

I  habilitação jurídica;

II  qualificação técnica;

III  qualificação econômicofinanceira;

IV – regularidade fiscal e trabalhista;     (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011)   (Vigência)

V  –  cumprimento  do  disposto  no  inciso  XXXIII  do  art.  7o  da  Constituição  Federal.  (Incluído  pela  Lei  nº
9.854, de 1999)

Art. 28.  A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:

I  cédula de identidade;

II  registro comercial, no caso de empresa individual;

III    ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado,  em  se  tratando  de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;

IV    inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,  acompanhada  de  prova  de  diretoria  em
exercício;

V    decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em  funcionamento  no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.

Art. 29.   A documentação relativa à  regularidade  fiscal e  trabalhista,  conforme o caso, consistirá em:         
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(Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011)   (Vigência)

I    prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Pessoas  Físicas  (CPF)  ou  no  Cadastro  Geral  de  Contribuintes
(CGC);

II  prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III    prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  Estadual  e  Municipal  do  domicílio  ou  sede  do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV    prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social  e  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.      (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)   (Vigência)

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitarseá a:

I  registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II    comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em  características,
quantidades e prazos com o objeto da  licitação, e  indicação das  instalações e do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um
dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

III  comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que
tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto
da licitação;

IV  prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

§  1o    A  comprovação  de  aptidão  referida  no  inciso  II  do  "caput"  deste  artigo,  no  caso  das  licitações
pertinentes a obras e  serviços,  será  feita  por  atestados  fornecidos por  pessoas  jurídicas de direito  público ou
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I    capacitação  técnicoprofissional:  comprovação  do  licitante  de  possuir  em  seu  quadro  permanente,  na
data  prevista  para  entrega  da  proposta,  profissional  de  nível  superior  ou  outro  devidamente  reconhecido  pela
entidade  competente,  detentor  de  atestado  de  responsabilidade  técnica  por  execução  de  obra  ou  serviço  de
características  semelhantes,  limitadas  estas  exclusivamente  às  parcelas  de  maior  relevância  e  valor
significativo  do  objeto  da  licitação,  vedadas  as  exigências  de  quantidades  mínimas  ou  prazos  máximos; 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

II  (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 2o   As parcelas de maior  relevância  técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior,
serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§  3o    Será  sempre  admitida  a  comprovação  de  aptidão  através  de  certidões  ou  atestados  de  obras  ou
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

§ 4o   Nas  licitações para  fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será  feita
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.

§ 5o   É  vedada a exigência de  comprovação de atividade ou de aptidão com  limitações de  tempo ou de
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época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na
licitação.

§  6o    As  exigências  mínimas  relativas  a  instalações  de  canteiros,  máquinas,  equipamentos  e  pessoal
técnico  especializado,  considerados  essenciais  para  o  cumprimento  do  objeto  da  licitação,  serão  atendidas
mediante  a  apresentação  de  relação  explícita  e  da  declaração  formal  da  sua  disponibilidade,  sob  as  penas
cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.

§ 7º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I  (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

II  (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§  8o    No  caso  de  obras,  serviços  e  compras  de  grande  vulto,  de  alta  complexidade  técnica,  poderá  a
Administração exigir dos  licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou
não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.

§ 9o  Entendese por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização, como
fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a
continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.

§  10.    Os  profissionais  indicados  pelo  licitante  para  fins  de  comprovação  da  capacitação  técnico
profissional de que trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação,
admitindose a  substituição por  profissionais  de experiência equivalente ou  superior,  desde que aprovada pela
administração. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 11. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 12. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômicofinanceira limitarseá a:

I   balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,  já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou  balanços  provisórios,  podendo  ser  atualizados  por  índices  oficiais  quando  encerrado  há  mais  de  3
(três) meses da data de apresentação da proposta;

II  certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

III  garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada
a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.

§ 1o   A exigência de índices  limitarseá à demonstração da capacidade financeira do  licitante com vistas
aos  compromissos  que  terá  que  assumir  caso  lhe  seja  adjudicado  o  contrato,  vedada  a  exigência  de  valores
mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)

§  2o    A  Administração,  nas  compras  para  entrega  futura  e  na  execução  de  obras  e  serviços,  poderá
estabelecer,  no  instrumento  convocatório  da  licitação,  a  exigência  de  capital mínimo  ou  de  patrimônio  líquido
mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da
qualificação  econômicofinanceira  dos  licitantes  e  para  efeito  de  garantia  ao  adimplemento  do  contrato  a  ser
ulteriormente celebrado.

§ 3o    O  capital mínimo  ou  o  valor  do  patrimônio  líquido  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior  não  poderá
exceder  a  10%  (dez  por  cento)  do  valor  estimado  da  contratação,  devendo  a  comprovação  ser  feita
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através
de índices oficiais.

§  4o    Poderá  ser  exigida,  ainda,  a  relação  dos  compromissos  assumidos  pelo  licitante  que  importem
diminuição  da  capacidade  operativa  ou  absorção  de  disponibilidade  financeira,  calculada  esta  em  função  do
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patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

§ 5o  A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo
de índices contábeis previstos no edital e devidamente  justificados no processo administrativo da licitação que
tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para
correta  avaliação  de  situação  financeira  suficiente  ao  cumprimento  das  obrigações  decorrentes  da  licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 6º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art.  32.  Os  documentos  necessários  à  habilitação  poderão  ser  apresentados  em  original,  por  qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão
da imprensa oficial. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o    A  documentação  de  que  tratam os  arts.  28  a  31  desta  Lei  poderá  ser  dispensada,  no  todo  ou  em
parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão.

§  2o    O  certificado  de  registro  cadastral  a  que  se  refere  o  §  1o  do  art.  36  substitui  os  documentos
enumerados nos arts.  28  a  31,  quanto  às  informações disponibilizadas em  sistema  informatizado  de  consulta
direta  indicado no edital,  obrigandose a parte  a  declarar,  sob as  penalidades  legais,  a  superveniência  de  fato
impeditivo da habilitação.  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 3o   A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro cadastral emitido por órgão
ou entidade pública, desde que previsto no edital e o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta
Lei.

§  4o    As  empresas  estrangeiras  que  não  funcionem  no  País,  tanto  quanto  possível,  atenderão,  nas
licitações  internacionais,  às  exigências  dos  parágrafos  anteriores  mediante  documentos  equivalentes,
autenticados  pelos  respectivos  consulados  e  traduzidos  por  tradutor  juramentado,  devendo  ter  representação
legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

§  5o    Não  se  exigirá,  para  a  habilitação  de  que  trata  este  artigo,  prévio  recolhimento  de  taxas  ou
emolumentos,  salvo  os  referentes  a  fornecimento  do  edital,  quando  solicitado,  com  os  seus  elementos
constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida.

§ 6o   O disposto no § 4o deste artigo, no § 1o do art. 33 e no § 2o do art. 55, não se aplica às  licitações
internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja  feito com o produto de  financiamento
concedido  por  organismo  financeiro  internacional  de  que  o  Brasil  faça  parte,  ou  por  agência  estrangeira  de
cooperação,  nem  nos  casos  de  contratação  com  empresa  estrangeira,  para  a  compra  de  equipamentos
fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia autorização do Chefe do Poder
Executivo, nem nos casos de aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no
exterior.

Art.  33.    Quando  permitida  na  licitação  a  participação  de  empresas  em  consórcio,  observarseão  as
seguintes normas:

I    comprovação  do  compromisso  público  ou  particular  de  constituição  de  consórcio,  subscrito  pelos
consorciados;

II    indicação  da  empresa  responsável  pelo  consórcio  que  deverá  atender  às  condições  de  liderança,
obrigatoriamente fixadas no edital;

III    apresentação  dos  documentos  exigidos  nos  arts.  28  a  31  desta  Lei  por  parte  de  cada  consorciado,
admitindose,  para  efeito  de  qualificação  técnica,  o  somatório  dos  quantitativos  de  cada  consorciado,  e,  para
efeito de qualificação econômicofinanceira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua
respectiva  participação,  podendo  a  Administração  estabelecer,  para  o  consórcio,  um  acréscimo  de  até  30%
(trinta  por  cento)  dos  valores  exigidos  para  licitante  individual,  inexigível  este  acréscimo  para  os  consórcios
compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;

IV    impedimento  de  participação  de  empresa  consorciada,  na mesma  licitação,  através  de mais  de  um
consórcio ou isoladamente;
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V  responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação
quanto na de execução do contrato.

§ 1o  No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa
brasileira, observado o disposto no inciso II deste artigo.

§ 2o   O  licitante  vencedor  fica obrigado a promover,  antes da  celebração do  contrato,  a  constituição e o
registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.

Seção III
Dos Registros Cadastrais

Art.  34.    Para  os  fins  desta  Lei,  os  órgãos  e  entidades  da  Administração  Pública  que  realizem
freqüentemente  licitações  manterão  registros  cadastrais  para  efeito  de  habilitação,  na  forma  regulamentar,
válidos por, no máximo, um ano. (Regulamento)

§ 1o   O  registro  cadastral  deverá  ser amplamente divulgado e deverá estar  permanentemente aberto aos
interessados,  obrigandose  a  unidade  por  ele  responsável  a  proceder,  no  mínimo  anualmente,  através  da
imprensa oficial e de  jornal diário, a chamamento público para a atualização dos  registros existentes e para o
ingresso de novos interessados.

§  2o    É  facultado  às  unidades  administrativas  utilizaremse  de  registros  cadastrais  de  outros  órgãos  ou
entidades da Administração Pública.

Art. 35.  Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá
os elementos necessários à satisfação das exigências do art. 27 desta Lei.

Art.  36.    Os  inscritos  serão  classificados  por  categorias,  tendose  em  vista  sua  especialização,
subdivididas em grupos,  segundo a qualificação  técnica e econômica avaliada pelos elementos constantes da
documentação relacionada nos arts. 30 e 31 desta Lei.

§ 1o  Aos inscritos será fornecido certificado, renovável sempre que atualizarem o registro.

§ 2o  A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro
cadastral.

Art. 37.  A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de
satisfazer as exigências do art. 27 desta Lei, ou as estabelecidas para classificação cadastral.

Seção IV
Do Procedimento e Julgamento

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente
autuado,  protocolado  e  numerado,  contendo  a  autorização  respectiva,  a  indicação  sucinta  de  seu  objeto  e  do
recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

I  edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;

II    comprovante  das  publicações  do  edital  resumido,  na  forma  do  art.  21  desta  Lei,  ou  da  entrega  do
convite;

III    ato de designação da comissão de  licitação,  do  leiloeiro administrativo ou oficial,  ou do  responsável
pelo  convite;

IV  original das propostas e dos documentos que as instruírem;

V  atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;

VI  pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;

VII  atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;
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VIII  recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões;

IX    despacho  de  anulação  ou  de  revogação  da  licitação,  quando  for  o  caso,  fundamentado
circunstanciadamente;

X  termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;

XI  outros comprovantes de publicações;

XII  demais documentos relativos à licitação.

Parágrafo único.   As minutas de editais de  licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou
ajustes  devem  ser  previamente  examinadas  e  aprovadas  por  assessoria  jurídica  da  Administração.  (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 39.  Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou
sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea "c" desta Lei, o processo
licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública concedida pela autoridade responsável com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do edital, e divulgada, com a
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios previstos para a publicidade
da  licitação,  à  qual  terão  acesso  e  direito  a  todas  as  informações  pertinentes  e  a  se  manifestar  todos  os
interessados.

Parágrafo  único.    Para  os  fins  deste  artigo,  consideramse  licitações  simultâneas  aquelas  com  objetos
similares e com realização prevista para intervalos não superiores a trinta dias e licitações sucessivas aquelas
em que, também com objetos similares, o edital subseqüente tenha uma data anterior a cento e vinte dias após
o término do contrato resultante da licitação antecedente. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art.  40.    O  edital  conterá  no  preâmbulo  o  número  de  ordem  em  série  anual,  o  nome  da  repartição
interessada e de seu setor, a modalidade, o  regime de execução e o  tipo da  licitação, a menção de que será
regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da
abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I  objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

II   prazo e condições para assinatura do contrato ou  retirada dos  instrumentos, como previsto no art. 64
desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;

III  sanções para o caso de inadimplemento;

IV  local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;

V  se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser
examinado e adquirido;

VI  condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de
apresentação das propostas;

VII  critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;

VIII  locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos
elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações
necessárias ao cumprimento de seu objeto;

IX  condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações
internacionais;

X  o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços
máximos  e  vedados  a  fixação  de  preços  mínimos,  critérios  estatísticos  ou  faixas  de  variação  em  relação  a
preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º  do art. 48; (Redação dada pela Lei nº 9.648,
de 1998)

XI  critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de
índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que
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essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XII  (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIII    limites para pagamento de  instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão
obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;

XIV  condições de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento
de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

b)  cronograma  de  desembolso máximo  por  período,  em  conformidade  com  a  disponibilidade  de  recursos
financeiros;

c)  critério  de  atualização  financeira  dos  valores  a  serem  pagos,  desde  a  data  final  do  período  de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

d)  compensações  financeiras  e  penalizações,  por  eventuais  atrasos,  e  descontos,  por  eventuais
antecipações de pagamentos;

e) exigência de seguros, quando for o caso;

XV  instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;

XVI  condições de recebimento do objeto da licitação;

XVII  outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

§ 1o  O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o
expedir,  permanecendo  no  processo  de  licitação,  e  dele  extraindose  cópias  integrais  ou  resumidas,  para  sua
divulgação e fornecimento aos interessados.

§ 2o  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

I    o  projeto  básico  e/ou  executivo,  com  todas  as  suas  partes,  desenhos,  especificações  e  outros
complementos;

II  orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)

III  a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor;

IV  as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.

§  3o    Para  efeito  do  disposto  nesta  Lei,  considerase  como  adimplemento  da  obrigação  contratual  a
prestação do serviço, a  realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro
evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança.

§ 4o   Nas compras para entrega  imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta dias
da data prevista para apresentação da proposta, poderão ser dispensadas:  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

I  o disposto no inciso XI deste artigo; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

II    a  atualização  financeira  a  que  se  refere  a  alínea  "c"  do  inciso  XIV  deste  artigo,  correspondente  ao
período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a
quinze dias. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art.  41.    A  Administração  não  pode  descumprir  as  normas  e  condições  do  edital,  ao  qual  se  acha
estritamente vinculada.

§ 1o    Qualquer  cidadão  é  parte  legítima  para  impugnar  edital  de  licitação  por  irregularidade  na  aplicação
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desta  Lei,  devendo  protocolar  o  pedido  até  5  (cinco)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para  a  abertura  dos
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis,
sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.

§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que
não  o  fizer  até  o  segundo  dia  útil  que  anteceder  a  abertura  dos  envelopes  de  habilitação  em  concorrência,  a
abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão,
as  falhas  ou  irregularidades  que  viciariam  esse  edital,  hipótese  em  que  tal  comunicação  não  terá  efeito  de
recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

§ 4o  A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.

Art.  42.    Nas  concorrências  de  âmbito  internacional,  o  edital  deverá  ajustarse  às  diretrizes  da  política
monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes.

§ 1o  Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira,  igualmente o poderá
fazer o licitante brasileiro.

§ 2o  O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude da licitação de que trata
o  parágrafo  anterior  será  efetuado  em  moeda  brasileira,  à  taxa  de  câmbio  vigente  no  dia  útil  imediatamente
anterior à data do efetivo pagamento. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o   As garantias de pagamento ao  licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao  licitante
estrangeiro.

§  4o    Para  fins  de  julgamento  da  licitação,  as  propostas  apresentadas  por  licitantes  estrangeiros  serão
acrescidas  dos  gravames  conseqüentes  dos  mesmos  tributos  que  oneram  exclusivamente  os  licitantes
brasileiros quanto à operação final de venda.

§ 5o   Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes
de  financiamento  ou  doação  oriundos  de  agência  oficial  de  cooperação  estrangeira  ou  organismo  financeiro
multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as condições decorrentes
de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como
as  normas  e  procedimentos  daquelas  entidades,  inclusive  quanto  ao  critério  de  seleção  da  proposta  mais
vantajosa para  a  administração,  o  qual  poderá  contemplar,  além do preço,  outros  fatores  de avaliação,  desde
que  por  elas  exigidos  para  a  obtenção  do  financiamento  ou  da  doação,  e  que  também  não  conflitem  com  o
princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho
esse ratificado pela autoridade imediatamente superior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 6o  As cotações de todos os licitantes serão para entrega no mesmo local de destino.

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

I    abertura  dos  envelopes  contendo  a  documentação  relativa  à  habilitação  dos  concorrentes,  e  sua
apreciação;

II   devolução dos envelopes  fechados aos concorrentes  inabilitados, contendo as  respectivas propostas,
desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;

III  abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o
prazo sem  interposição de  recurso, ou  tenha havido desistência expressa, ou após o  julgamento dos  recursos
interpostos;

IV  verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os
preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema
de  registro  de  preços,  os  quais  deverão  ser  devidamente  registrados  na  ata  de  julgamento,  promovendose  a
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;

V  julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1


17/11/2015 L8666compilado

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666compilado.htm 25/44

VI  deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação.

§ 1o   A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será  realizada
sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes
presentes e pela Comissão.

§ 2o  Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão.

§  3o    É  facultada  à  Comissão  ou  autoridade  superior,  em  qualquer  fase  da  licitação,  a  promoção  de
diligência  destinada  a  esclarecer  ou  a  complementar  a  instrução  do  processo,  vedada  a  inclusão  posterior  de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

§ 4o   O disposto neste artigo aplicase à concorrência e, no que couber, ao concurso, ao  leilão, à tomada
de preços e ao convite. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 5o  Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e abertas as propostas (inciso III),
não cabe desclassificálos por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou
só conhecidos após o julgamento.

§ 6o   Após a  fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo  justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão.

Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos
no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.

§ 1o  É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado
que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.

§  2o    Não  se  considerará  qualquer  oferta  de  vantagem  não  prevista  no  edital  ou  no  convite,  inclusive
financiamentos  subsidiados  ou  a  fundo  perdido,  nem  preço  ou  vantagem  baseada  nas  ofertas  dos  demais
licitantes.

§ 3o   Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,  irrisórios ou de valor
zero,  incompatíveis com os preços dos  insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o  O disposto no parágrafo anterior aplicase também às propostas que incluam mãodeobra estrangeira
ou importações de qualquer natureza.(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo
convite  realizálo  em  conformidade  com  os  tipos  de  licitação,  os  critérios  previamente  estabelecidos  no  ato
convocatório e de acordo com os  fatores exclusivamente nele  referidos, de maneira a possibilitar sua aferição
pelos licitantes e pelos órgãos de controle.

§ 1o  Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso: (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I    a  de  menor  preço    quando  o  critério  de  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração
determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou
convite e ofertar o menor preço;

II  a de melhor técnica;

III  a de técnica e preço.

IV    a  de maior  lance  ou  oferta    nos  casos  de alienação  de  bens  ou  concessão  de  direito  real  de  uso.
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 2o   No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 3o

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1


17/11/2015 L8666compilado

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666compilado.htm 26/44

desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual  todos os  licitantes
serão convocados, vedado qualquer outro processo.

§  3o    No  caso  da  licitação  do  tipo  "menor  preço",  entre  os  licitantes  considerados  qualificados  a
classificação  se  dará  pela  ordem  crescente  dos  preços  propostos,  prevalecendo,  no  caso  de  empate,
exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o  Para contratação de bens e serviços de informática, a administração observará o disposto no art. 3o

da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991,  levando em conta os fatores especificados em seu parágrafo  2o e
adotando obrigatoriamento o  tipo de  licitação  "técnica e preço", permitido o emprego de outro  tipo de  licitação
nos casos indicados em decreto do Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 5o  É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos neste artigo.

§ 6o   Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão selecionadas tantas propostas quantas necessárias até
que se atinja a quantidade demandada na licitação.  (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Art. 46.   Os  tipos de  licitação "melhor  técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente para
serviços  de  natureza  predominantemente  intelectual,  em  especial  na  elaboração  de  projetos,  cálculos,
fiscalização,  supervisão  e  gerenciamento  e  de  engenharia  consultiva  em  geral  e,  em  particular,  para  a
elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 4o do
artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o  Nas licitações do tipo "melhor técnica" será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado
no instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a Administração se propõe a pagar:

I  serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes previamente
qualificados e feita então a avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios pertinentes e
adequados  ao  objeto  licitado,  definidos  com  clareza  e  objetividade  no  instrumento  convocatório  e  que
considerem  a  capacitação  e  a  experiência  do  proponente,  a  qualidade  técnica  da  proposta,  compreendendo
metodologia,  organização,  tecnologias  e  recursos materiais  a  serem utilizados  nos  trabalhos,  e  a  qualificação
das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução;

II    uma  vez  classificadas  as  propostas  técnicas,  procederseá  à  abertura  das  propostas  de  preço  dos
licitantes que  tenham atingido a  valorização mínima estabelecida no  instrumento convocatório e à negociação
das  condições  propostas,  com  a  proponente  melhor  classificada,  com  base  nos  orçamentos  detalhados
apresentados  e  respectivos  preços  unitários  e  tendo  como  referência  o  limite  representado  pela  proposta  de
menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima;

III  no caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, com
os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação;

IV    as  propostas  de  preços  serão  devolvidas  intactas  aos  licitantes  que  não  forem  preliminarmente
habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica.

§ 2o  Nas licitações do tipo "técnica e preço" será adotado, adicionalmente ao inciso I do parágrafo anterior,
o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório:

I    será  feita  a  avaliação  e  a  valorização  das  propostas  de  preços,  de  acordo  com  critérios  objetivos
preestabelecidos no instrumento convocatório;

II    a  classificação  dos  proponentes  farseá  de  acordo  com  a  média  ponderada  das  valorizações  das
propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório.

§ 3o  Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste artigo poderão ser adotados, por autorização
expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da Administração promotora constante do
ato  convocatório,  para  fornecimento  de  bens  e  execução  de  obras  ou  prestação  de  serviços  de  grande  vulto
majoritariamente  dependentes  de  tecnologia  nitidamente  sofisticada  e  de  domínio  restrito,  atestado  por
autoridades  técnicas  de  reconhecida  qualificação,  nos  casos  em  que  o  objeto  pretendido  admitir  soluções
alternativas  e  variações  de  execução,  com  repercussões  significativas  sobre  sua  qualidade,  produtividade,
rendimento  e  durabilidade  concretamente  mensuráveis,  e  estas  puderem  ser  adotadas  à  livre  escolha  dos
licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato convocatório.
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§ 4º (Vetado).   (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art.  47.    Nas  licitações  para  a  execução  de  obras  e  serviços,  quando  for  adotada  a  modalidade  de
execução de empreitada por preço global, a Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital,
todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços
com total e completo conhecimento do objeto da licitação.

Art. 48.  Serão desclassificadas:

I  as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;

II  propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüiveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato
convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1º  Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideramse manifestamente  inexeqüíveis, no
caso  de  licitações  de  menor  preço  para  obras  e  serviços  de  engenharia,  as  propostas  cujos  valores  sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:  (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela
administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 2º Dos  licitantes classificados na  forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta  for  inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do
contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56,  igual a diferença
entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. (Incluído pela Lei nº 9.648, de
1998)

§  3º  Quando  todos  os  licitantes  forem  inabilitados  ou  todas  as  propostas  forem  desclassificadas,  a
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação
ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução
deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Art. 49.   A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá  revogar a  licitação
por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,  pertinente  e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulála por  ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§  1o    A  anulação  do  procedimento  licitatório  por  motivo  de  ilegalidade  não  gera  obrigação  de  indenizar,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

§ 2o   A nulidade do procedimento  licitatório  induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único
do art. 59 desta Lei.

§ 3o  No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§  4o    O  disposto  neste  artigo  e  seus  parágrafos  aplicase  aos  atos  do  procedimento  de  dispensa  e  de
inexigibilidade de licitação.

Art.  50.    A  Administração  não  poderá  celebrar  o  contrato  com  preterição  da  ordem  de  classificação  das
propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade.

Art. 51.  A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as
propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros,
sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da
Administração responsáveis pela licitação.

§  1o    No  caso  de  convite,  a  Comissão  de  licitação,  excepcionalmente,  nas  pequenas  unidades
administrativas e em face da exigüidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente
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designado pela autoridade competente.

§  2o    A  Comissão  para  julgamento  dos  pedidos  de  inscrição  em  registro  cadastral,  sua  alteração  ou
cancelamento, será  integrada por profissionais  legalmente habilitados no caso de obras, serviços ou aquisição
de equipamentos.

§ 3o   Os membros das Comissões de  licitação  responderão  solidariamente por  todos os atos praticados
pela Comissão,  salvo se posição  individual divergente estiver devidamente  fundamentada e  registrada em ata
lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.

§  4o    A  investidura  dos  membros  das  Comissões  permanentes  não  excederá  a  1  (um)  ano,  vedada  a
recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subseqüente.

§ 5o   No caso de concurso, o  julgamento será feito por uma comissão especial  integrada por pessoas de
reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não.

Art. 52.  O concurso a que se refere o § 4o do art. 22 desta Lei deve ser precedido de regulamento próprio,
a ser obtido pelos interessados no local indicado no edital.

§ 1o  O regulamento deverá indicar:

I  a qualificação exigida dos participantes;

II  as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho;

III  as condições de realização do concurso e os prêmios a serem concedidos.

§ 2o   Em se  tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a Administração a executálo quando  julgar
conveniente.

Art.  53.    O  leilão  pode  ser  cometido  a  leiloeiro  oficial  ou  a  servidor  designado  pela  Administração,
procedendose na forma da legislação pertinente.

§ 1o  Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela Administração para fixação do preço mínimo
de arrematação.

§ 2o   Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5%
(cinco por cento) e, após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão,  imediatamente entregues ao
arrematante,  o  qual  se  obrigará  ao  pagamento  do  restante  no  prazo  estipulado  no  edital  de  convocação,  sob
pena de perder em favor da Administração o valor já recolhido.

§ 3o    Nos  leilões  internacionais,  o  pagamento  da  parcela  à  vista  poderá  ser  feito  em  até  vinte  e  quatro
horas. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o   O edital de  leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no município em que se realizará.
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Capítulo III
DOS CONTRATOS

Seção I
Disposições Preliminares

Art.  54.    Os  contratos  administrativos  de  que  trata  esta  Lei  regulamse  pelas  suas  cláusulas  e  pelos
preceitos de direito público, aplicandoselhes, supletivamente, os princípios da  teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado.

§ 1o  Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas
em  cláusulas  que  definam  os  direitos,  obrigações  e  responsabilidades  das  partes,  em  conformidade  com  os
termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
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§ 2o  Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do
ato que os autorizou e da respectiva proposta.

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

I  o objeto e seus elementos característicos;

II  o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III    o  preço  e  as  condições  de  pagamento,  os  critérios,  database  e  periodicidade  do  reajustamento  de
preços,  os  critérios  de  atualização  monetária  entre  a  data  do  adimplemento  das  obrigações  e  a  do  efetivo
pagamento;

IV  os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento
definitivo, conforme o caso;

V    o  crédito  pelo  qual  correrá  a  despesa,  com a  indicação da  classificação  funcional  programática  e  da
categoria econômica;

VI  as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;

VII  os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

VIII  os casos de rescisão;

IX  o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
desta Lei;

X  as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

XI  a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta
do licitante vencedor;

XII  a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;

XIII  a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

§ 1º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§  2o    Nos  contratos  celebrados  pela  Administração  Pública  com  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  inclusive
aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da
sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei.

§ 3o  No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos
da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos,
segundo o disposto no art. 63 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.  56.    A  critério  da  autoridade  competente,  em  cada  caso,  e  desde  que  prevista  no  instrumento
convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.

§ 1o  Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)

I    caução  em  dinheiro  ou  em  títulos  da  dívida  pública,  devendo  estes  ter  sido  emitidos  sob  a  forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  (Redação
dada pela Lei nº 11.079, de 2004)

II  segurogarantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

III  fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94)
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§ 2o  A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do valor do contrato e
terá  seu valor atualizado nas mesmas condições daquele,  ressalvado o previsto no parágrafo 3o  deste  artigo.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o  Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos
financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente,
o limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até dez por cento do valor do contrato.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o  A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

§ 5o  Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, dos quais o contratado
ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens.

Art.  57.   A duração dos contratos  regidos por esta Lei  ficará adstrita à vigência dos  respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I    aos  projetos  cujos  produtos  estejam  contemplados  nas metas  estabelecidas  no  Plano  Plurianual,  os
quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato
convocatório;

II    à  prestação  de  serviços  a  serem  executados  de  forma  contínua,  que  poderão  ter  a  sua  duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para
a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

III  (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

IV  ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estenderse
pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.

V    às  hipóteses  previstas  nos  incisos  IX,  XIX,  XXVIII  e  XXXI  do  art.  24,  cujos  contratos  poderão  ter
vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja  interesse da administração.  (Incluído pela Lei nº 12.349,
de 2010)

§  1o    Os  prazos  de  início  de  etapas  de  execução,  de  conclusão  e  de  entrega  admitem  prorrogação,
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômicofinanceiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I  alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II    superveniência  de  fato  excepcional  ou  imprevisível,  estranho  à  vontade  das  partes,  que  altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III    interrupção da execução do contrato ou diminuição do  ritmo de  trabalho por ordem e no  interesse da
Administração;

IV  aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V    impedimento de execução do contrato por  fato ou ato de  terceiro  reconhecido pela Administração em
documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI    omissão  ou  atraso  de  providências  a  cargo  da  Administração,  inclusive  quanto  aos  pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das
sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§ 2o  Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato.

§ 3o  É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

§ 4o    Em  caráter  excepcional,  devidamente  justificado  e mediante  autorização  da  autoridade  superior,  o
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prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses. (Incluído pela Lei
nº 9.648, de 1998)

Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em
relação a eles, a prerrogativa de:

I  modificálos, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os
direitos do contratado;

II  rescindilos, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;

III  fiscalizarlhes a execução;

IV  aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

V   nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis,  imóveis, pessoal e serviços
vinculados  ao  objeto  do  contrato,  na  hipótese  da  necessidade  de  acautelar  apuração  administrativa  de  faltas
contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

§  1o    As  cláusulas  econômicofinanceiras  e  monetárias  dos  contratos  administrativos  não  poderão  ser
alteradas sem prévia concordância do contratado.

§  2o    Na  hipótese  do  inciso  I  deste  artigo,  as  cláusulas  econômicofinanceiras  do  contrato  deverão  ser
revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

Art.  59.   A declaração de nulidade do  contrato  administrativo  opera  retroativamente  impedindo os efeitos
jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este
houver  executado  até  a  data  em  que  ela  for  declarada  e  por  outros  prejuízos  regularmente  comprovados,
contanto que não lhe seja imputável, promovendose a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Seção II
Da Formalização dos Contratos

Art. 60.  Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão
arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais
sobre  imóveis, que se  formalizam por  instrumento  lavrado em cartório de notas, de  tudo  juntandose cópia no
processo que lhe deu origem.

Parágrafo único.  É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas
compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite
estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

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. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)

Art. 62.   O  instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de  tomada de preços, bem
como  nas  dispensas  e  inexigibilidades  cujos  preços  estejam  compreendidos  nos  limites  destas  duas
modalidades  de  licitação,  e  facultativo  nos  demais  em  que  a  Administração  puder  substituílo  por  outros
instrumentos hábeis,  tais como cartacontrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem
de execução de serviço.

§ 1o  A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação.

§ 2o   Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de compra", "ordem de execução
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de serviço" ou outros  instrumentos hábeis aplicase, no que couber, o disposto no art. 55 desta Lei.  (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o  Aplicase o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que couber:

I    aos  contratos  de  seguro,  de  financiamento,  de  locação em que o Poder Público  seja  locatário,  e  aos
demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado;

II  aos contratos em que a Administração for parte como usuária de serviço público.

§ 4o    É  dispensável  o  "termo  de  contrato"  e  facultada  a  substituição  prevista  neste  artigo,  a  critério  da
Administração  e  independentemente  de  seu  valor,  nos  casos  de  compra  com  entrega  imediata  e  integral  dos
bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

Art. 63. É permitido a qualquer  licitante o conhecimento dos  termos do contrato e do respectivo processo
licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos
devidos.

Art. 64.   A Administração convocará regularmente o  interessado para assinar o  termo de contrato, aceitar
ou retirar o  instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei.

§ 1o    O  prazo  de  convocação  poderá  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual  período,  quando  solicitado  pela
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

§ 2o  É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem  de  classificação,  para  fazêlo  em  igual  prazo  e  nas  mesmas  condições  propostas  pelo  primeiro
classificado,  inclusive  quanto  aos  preços  atualizados  de  conformidade  com  o  ato  convocatório,  ou  revogar  a
licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei.

§ 3o  Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação,
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Seção III
Da Alteração dos Contratos

Art.  65.    Os  contratos  regidos  por  esta  Lei  poderão  ser  alterados,  com  as  devidas  justificativas,  nos
seguintes casos:

I  unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos;

b)  quando  necessária  a  modificação  do  valor  contratual  em  decorrência  de  acréscimo  ou  diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II  por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b)  quando necessária  a modificação do  regime de execução da obra  ou  serviço,  bem como do modo de
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c)  quando  necessária  a  modificação  da  forma  de  pagamento,  por  imposição  de  circunstâncias
supervenientes,  mantido  o  valor  inicial  atualizado,  vedada  a  antecipação  do  pagamento,  com  relação  ao
cronograma financeiro  fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de
obra ou serviço;

d) para  restabelecer a  relação que as partes pactuaram  inicialmente entre os encargos do contratado  e  a
retribuição  da  administração  para  a  justa  remuneração  da  obra,  serviço  ou  fornecimento,  objetivando  a
manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,
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ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, em caso de  força maior, caso  fortuito ou  fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§  1o    O  contratado  fica  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou
supressões que se  fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor  inicial
atualizado  do  contrato,  e,  no  caso  particular  de  reforma  de  edifício  ou  de  equipamento,  até  o  limite  de  50%
(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.

§  2o    Nenhum  acréscimo  ou  supressão  poderá  exceder  os  limites  estabelecidos  no  parágrafo  anterior,
salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

I  (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

II    as  supressões  resultantes de acordo  celebrado entre os  contratantes.  (Incluído pela  Lei  nº  9.648,  de
1998)

§ 3o  Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão
fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1o deste artigo.

§ 4o  No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e
posto  no  local  dos  trabalhos,  estes  deverão  ser  pagos  pela  Administração  pelos  custos  de  aquisição
regularmente  comprovados  e  monetariamente  corrigidos,  podendo  caber  indenização  por  outros  danos
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 5o  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos
preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 6o  Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração
deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômicofinanceiro inicial.

§ 7o (VETADO)

§ 8o   A variação do valor contratual para fazer  face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações,  compensações  ou  penalizações  financeiras  decorrentes  das  condições  de  pagamento  nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o  limite do seu valor corrigido,
não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração
de aditamento.

Seção IV 
Da Execução dos Contratos

Art. 66.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e
as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

Art. 66A.  (Vide Lei nº 13.146, de 2015)  (Vigência)

Art.  67.    A  execução  do  contrato  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  representante  da
Administração  especialmente  designado,  permitida  a  contratação  de  terceiros  para  assistilo  e  subsidiálo  de
informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1o  O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§  2o    As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do  representante  deverão  ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 68.  O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para
representálo na execução do contrato.
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Art. 69.  O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total  ou  em  parte,  o  objeto  do  contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da
execução ou de materiais empregados.

Art.  70.   O  contratado  é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à Administração  ou  a  terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

Art.  71.    O  contratado  é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais
resultantes da execução do contrato.

§ 1o    A  inadimplência  do  contratado,  com  referência  aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e  comerciais  não
transfere  à  Administração  Pública  a  responsabilidade  por  seu  pagamento,  nem  poderá  onerar  o  objeto  do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,  inclusive perante o Registro de Imóveis.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 2o   A Administração Pública  responde solidariamente  com o  contratado pelos encargos previdenciários
resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de  julho de 1991. (Redação
dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 3º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das  responsabilidades contratuais e  legais,
poderá  subcontratar  partes  da  obra,  serviço  ou  fornecimento,  até  o  limite  admitido,  em  cada  caso,  pela
Administração.

Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I  em se tratando de obras e serviços:

a)  provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e  fiscalização,  mediante  termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b)  definitivamente,  por  servidor  ou  comissão  designada  pela  autoridade  competente,  mediante  termo
circunstanciado,  assinado  pelas  partes,  após  o  decurso  do  prazo  de  observação,  ou  vistoria  que  comprove  a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

II  em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.

§ 1o    Nos  casos  de  aquisição  de  equipamentos  de  grande  vulto,  o  recebimento  farseá mediante  termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

§ 2o  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da
obra ou do serviço, nem éticoprofissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos  limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

§  3o    O  prazo  a  que  se  refere  a  alínea  "b"  do  inciso  I  deste  artigo  não  poderá  ser  superior  a  90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

§  4o    Na  hipótese  de  o  termo  circunstanciado  ou  a  verificação  a  que  se  refere  este  artigo  não  serem,
respectivamente,  lavrado  ou  procedida  dentro  dos  prazos  fixados,  reputarseão  como  realizados,  desde  que
comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

Art. 74.  Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos:

I  gêneros perecíveis e alimentação preparada;

II  serviços profissionais;
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III   obras e serviços de valor até o previsto no art. 23,  inciso  II, alínea "a", desta Lei, desde que não se
componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

Parágrafo único.  Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo.

Art. 75.  Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios,
testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm
por conta do contratado.

Art.  76.    A  Administração  rejeitará,  no  todo  ou  em  parte,  obra,  serviço  ou  fornecimento  executado  em
desacordo com o contrato.

Seção V
Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos

Art.  77.    A  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  enseja  a  sua  rescisão,  com  as  conseqüências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato:

I  o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II  o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III  a  lentidão do seu cumprimento,  levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão
da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV  o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

V    a  paralisação  da  obra,  do  serviço  ou  do  fornecimento,  sem  justa  causa  e  prévia  comunicação  à
Administração;

VI  a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

VII  o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII  o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei;

IX  a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X  a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI    a  alteração  social  ou  a  modificação  da  finalidade  ou  da  estrutura  da  empresa,  que  prejudique  a
execução do contrato;

XII    razões  de  interesse  público,  de  alta  relevância  e  amplo  conhecimento,  justificadas  e  determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;

XIII  a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;

XIV  a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem  interna ou guerra, ou ainda por
repetidas  suspensões  que  totalizem  o  mesmo  prazo,  independentemente  do  pagamento  obrigatório  de
indenizações  pelas  sucessivas  e  contratualmente  imprevistas  desmobilizações  e  mobilizações  e  outras
previstas,  assegurado  ao  contratado,  nesses  casos,  o  direito  de  optar  pela  suspensão  do  cumprimento  das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XV    o  atraso  superior  a  90  (noventa)  dias  dos  pagamentos  devidos  pela  Administração  decorrentes  de
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
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pública,  grave  perturbação  da  ordem  interna  ou  guerra,  assegurado  ao  contratado  o  direito  de  optar  pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XVI  a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço
ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII   a ocorrência de caso  fortuito ou de  força maior,  regularmente comprovada,  impeditiva da execução
do contrato.

Parágrafo único.   Os casos de  rescisão contratual  serão  formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

XVIII  –  descumprimento  do  disposto  no  inciso V  do  art.  27,  sem prejuízo  das  sanções  penais  cabíveis.
(Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999)

Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser:

I  determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos  incisos I a XII e
XVII do artigo anterior;

II    amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  da  licitação,  desde  que  haja
conveniência para a Administração;

III  judicial, nos termos da legislação;

IV  (Vetado).  (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

§ 2o  Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do
contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito
a:

I  devolução de garantia;

II  pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III  pagamento do custo da desmobilização.

§ 3º (Vetado).(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4º (Vetado).(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§  5o  Ocorrendo  impedimento,  paralisação  ou  sustação  do  contrato,  o  cronograma  de  execução  será
prorrogado automaticamente por igual tempo.

Art.  80.    A  rescisão  de  que  trata  o  inciso  I  do  artigo  anterior  acarreta  as  seguintes  conseqüências,  sem
prejuízo das sanções previstas nesta Lei:

I    assunção  imediata  do  objeto  do  contrato,  no  estado  e  local  em  que  se  encontrar,  por  ato  próprio  da
Administração;

II  ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução
do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei;

III    execução  da  garantia  contratual,  para  ressarcimento  da  Administração,  e  dos  valores  das multas  e
indenizações a ela devidos;

IV  retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

§ 1o  A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a critério da Administração, que
poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.
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§  2o    É  permitido  à  Administração,  no  caso  de  concordata  do  contratado,  manter  o  contrato,  podendo
assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.

§ 3o  Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do Ministro
de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso.

§ 4o  A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu critério, aplicar a
medida prevista no inciso I deste artigo.

Capítulo IV
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL

Seção I
Disposições Gerais

Art.  81.    A  recusa  injustificada  do  adjudicatário  em  assinar  o  contrato,  aceitar  ou  retirar  o  instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitandoo às penalidades legalmente estabelecidas.

Parágrafo único.   O disposto neste artigo não se aplica aos  licitantes convocados nos  termos do art. 64,
§ 2o desta Lei, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário,
inclusive quanto ao prazo e preço.

Art.  82.    Os  agentes  administrativos  que  praticarem  atos  em  desacordo  com  os  preceitos  desta  Lei  ou
visando  a  frustrar  os  objetivos  da  licitação  sujeitamse  às  sanções  previstas  nesta  Lei  e  nos  regulamentos
próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.

Art.  83.    Os  crimes  definidos  nesta  Lei,  ainda  que  simplesmente  tentados,  sujeitam  os  seus  autores,
quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.

Art.  84.    Considerase  servidor  público,  para  os  fins  desta  Lei,  aquele  que  exerce,  mesmo  que
transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público.

§ 1o   Equiparase a  servidor  público,  para os  fins desta Lei,  quem exerce  cargo,  emprego ou  função em
entidade paraestatal, assim consideradas, além das  fundações, empresas públicas e sociedades de economia
mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, do Poder Público.

§ 2o    A  pena  imposta  será  acrescida  da  terça  parte,  quando  os  autores  dos  crimes  previstos  nesta  Lei
forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia,
empresa  pública,  sociedade  de  economia  mista,  fundação  pública,  ou  outra  entidade  controlada  direta  ou
indiretamente pelo Poder Público.

Art.  85.    As  infrações  penais  previstas  nesta  Lei  pertinem às  licitações  e  aos  contratos  celebrados  pela
União,  Estados,  Distrito  Federal,  Municípios,  e  respectivas  autarquias,  empresas  públicas,  sociedades  de
economia mista, fundações públicas, e quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou indireto.

Seção II
Das Sanções Administrativas

Art. 86.   O atraso  injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na  forma
prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1o  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2o   A multa,  aplicada após  regular  processo administrativo,  será descontada da garantia  do  respectivo
contratado.

§ 3o    Se  a multa  for  de  valor  superior  ao  valor  da  garantia  prestada,  além da  perda  desta,  responderá  o
contratado  pela  sua  diferença,  a  qual  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
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Art.  87.   Pela  inexecução  total  ou parcial  do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I  advertência;

II  multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III   suspensão  temporária de participação em  licitação e  impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1o    Se  a multa  aplicada  for  superior  ao  valor  da  garantia  prestada,  além da perda desta,  responderá  o
contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração
ou cobrada judicialmente.

§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3o   A sanção estabelecida no  inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado,
do  Secretário  Estadual  ou  Municipal,  conforme  o  caso,  facultada  a  defesa  do  interessado  no  respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos
de sua aplicação. (Vide art 109 inciso III)

Art.  88.    As  sanções  previstas  nos  incisos  III  e  IV  do  artigo  anterior  poderão  também  ser  aplicadas  às
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

I  tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

II  tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III    demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a  Administração  em  virtude  de  atos  ilícitos
praticados.

Seção III
Dos Crimes e das Penas

Art.  89.    Dispensar  ou  inexigir  licitação  fora  das  hipóteses  previstas  em  lei,  ou  deixar  de  observar  as
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena  detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo  único.    Na  mesma  pena  incorre  aquele  que,  tendo  comprovadamente  concorrido  para  a
consumação  da  ilegalidade,  beneficiouse  da  dispensa  ou  inexigibilidade  ilegal,  para  celebrar  contrato  com  o
Poder Público.

Art.  90.    Frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou  qualquer  outro  expediente,  o  caráter
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação:

Pena  detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art.  91.    Patrocinar,  direta  ou  indiretamente,  interesse  privado  perante  a  Administração,  dando  causa  à
instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário:

Pena  detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Art.  92.    Admitir,  possibilitar  ou  dar  causa  a  qualquer  modificação  ou  vantagem,  inclusive  prorrogação
contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem
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autorização  em  lei,  no  ato  convocatório  da  licitação  ou  nos  respectivos  instrumentos  contratuais,  ou,  ainda,
pagar  fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta
Lei: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Pena  detenção, de dois a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo  único.    Incide  na  mesma  pena  o  contratado  que,  tendo  comprovadamente  concorrido  para  a
consumação  da  ilegalidade,  obtém  vantagem  indevida  ou  se  beneficia,  injustamente,  das  modificações  ou
prorrogações contratuais.

Art. 93.  Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório:

Pena  detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Art. 94.  Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o
ensejo de devassálo:

Pena  detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa.

Art. 95.  Afastar ou procura afastar  licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento
de vantagem de qualquer tipo:

Pena  detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo  único.    Incorre  na mesma pena  quem se  abstém ou  desiste  de  licitar,  em  razão  da  vantagem
oferecida.

Art. 96.  Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou
mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I  elevando arbitrariamente os preços;

II  vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;

III  entregando uma mercadoria por outra;

IV  alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

V  tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato:

Pena  detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Art. 97.  Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo:

Pena  detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único.  Incide na mesma pena aquele que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar com
a Administração.

Art.  98.    Obstar,  impedir  ou  dificultar,  injustamente,  a  inscrição  de  qualquer  interessado  nos  registros
cadastrais ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito:

Pena  detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Art. 99.  A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada na
sentença  e  calculada  em  índices  percentuais,  cuja  base  corresponderá  ao  valor  da  vantagem  efetivamente
obtida ou potencialmente auferível pelo agente.

§  1o    Os  índices  a  que  se  refere  este  artigo  não  poderão  ser  inferiores  a  2%  (dois  por  cento),  nem
superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de
licitação.

§ 2o  O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual
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ou Municipal.

Seção IV
Do Processo e do Procedimento Judicial

Art. 100.   Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública  incondicionada, cabendo ao Ministério
Público promovêla.

Art.  101.   Qualquer pessoa poderá provocar,  para os efeitos desta Lei,  a  iniciativa do Ministério Público,
fornecendolhe, por escrito, informações sobre o fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se deu
a ocorrência.

Parágrafo único.  Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade reduzila a termo, assinado pelo
apresentante e por duas testemunhas.

Art.  102.    Quando  em  autos  ou  documentos  de  que  conhecerem,  os  magistrados,  os  membros  dos
Tribunais  ou  Conselhos  de  Contas  ou  os  titulares  dos  órgãos  integrantes  do  sistema  de  controle  interno  de
qualquer dos Poderes verificarem a existência dos crimes definidos nesta Lei,  remeterão ao Ministério Público
as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

Art. 103.  Será admitida ação penal privada subsidiária da pública, se esta não for ajuizada no prazo legal,
aplicandose, no que couber, o disposto nos arts. 29 e 30 do Código de Processo Penal.

Art.  104.   Recebida a  denúncia  e  citado o  réu,  terá  este  o  prazo de 10  (dez)  dias  para  apresentação de
defesa escrita, contado da data do seu  interrogatório, podendo  juntar documentos, arrolar as  testemunhas que
tiver, em número não superior a 5 (cinco), e indicar as demais provas que pretenda produzir.

Art.  105.    Ouvidas  as  testemunhas  da  acusação  e  da  defesa  e  praticadas  as  diligências  instrutórias
deferidas  ou  ordenadas  pelo  juiz,  abrirseá,  sucessivamente,  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  a  cada  parte  para
alegações finais.

Art. 106.   Decorrido esse prazo, e conclusos os autos dentro de 24  (vinte e quatro) horas,  terá o  juiz 10
(dez) dias para proferir a sentença.

Art. 107.  Da sentença cabe apelação, interponível no prazo de 5 (cinco) dias.

Art.  108.    No  processamento  e  julgamento  das  infrações  penais  definidas  nesta  Lei,  assim  como  nos
recursos e nas execuções que lhes digam respeito, aplicarseão, subsidiariamente, o Código de Processo Penal
e a Lei de Execução Penal.

Capítulo V
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I  recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos
de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulação ou revogação da licitação;

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei;  (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;

II    representação, no prazo de 5  (cinco) dias úteis da  intimação da decisão  relacionada com o objeto da
licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
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III    pedido  de  reconsideração,  de  decisão  de Ministro  de  Estado,  ou  Secretário  Estadual  ou  Municipal,
conforme o caso, na hipótese do § 4o do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

§  1o    A  intimação  dos  atos  referidos  no  inciso  I,  alíneas  "a",  "b",  "c"  e  "e",  deste  artigo,  excluídos  os
relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo
para  os  casos  previstos  nas  alíneas  "a"  e  "b",  se  presentes  os  prepostos  dos  licitantes  no  ato  em  que  foi
adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

§ 2o   O  recurso previsto nas alíneas  "a" e  "b" do  inciso  I deste artigo  terá efeito  suspensivo, podendo a
autoridade  competente, motivadamente  e  presentes  razões  de  interesse  público,  atribuir  ao  recurso  interposto
eficácia suspensiva aos demais recursos.

§ 3o    Interposto, o recurso será comunicado aos demais  licitantes, que poderão  impugnálo no prazo de 5
(cinco) dias úteis.

§ 4o   O  recurso será dirigido à autoridade superior, por  intermédio da que praticou o ato  recorrido, a qual
poderá  reconsiderar  sua  decisão,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  ou,  nesse  mesmo  prazo,  fazêlo  subir,
devidamente  informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5  (cinco) dias úteis,
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 5o  Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os
autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

§ 6o  Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de "carta convite" os prazos estabelecidos nos
incisos I e II e no parágrafo 3o deste artigo serão de dois dias úteis.  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 110.  Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluirseá o dia do início e incluirseá o do
vencimento, e considerarseão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Parágrafo único.  Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão
ou na entidade.

Art.  111.    A  Administração  só  poderá  contratar,  pagar,  premiar  ou  receber  projeto  ou  serviço  técnico
especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Administração possa utilizálo
de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração.

Parágrafo  único.    Quando  o  projeto  referirse  a  obra  imaterial  de  caráter  tecnológico,  insuscetível  de
privilégio,  a  cessão  dos  direitos  incluirá  o  fornecimento  de  todos  os  dados,  documentos  e  elementos  de
informação  pertinentes  à  tecnologia  de  concepção,  desenvolvimento,  fixação  em  suporte  físico  de  qualquer
natureza e aplicação da obra.

Art.  112.    Quando  o  objeto  do  contrato  interessar  a  mais  de  uma  entidade  pública,  caberá  ao  órgão
contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execução, fiscalização e pagamento.

§ 1o Os  consórcios  públicos  poderão  realizar  licitação  da  qual,  nos  termos  do  edital,  decorram  contratos
administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados. (Incluído pela Lei nº
11.107, de 2005)

§  2o  É  facultado  à  entidade  interessada  o  acompanhamento  da  licitação  e  da  execução  do  contrato.
(Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)

Art. 113.  O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais  instrumentos regidos por esta Lei
será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados
da  Administração  responsáveis  pela  demonstração  da  legalidade  e  regularidade  da  despesa  e  execução,  nos
termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto.

§ 1o   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.
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§ 2o  Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para
exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação já
publicado, obrigandose os órgãos ou entidades da Administração  interessada à adoção de medidas  corretivas
pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas.  (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 114.   O sistema  instituído nesta Lei não  impede a préqualificação de  licitantes nas concorrências, a
ser  procedida  sempre  que  o  objeto  da  licitação  recomende  análise  mais  detida  da  qualificação  técnica  dos
interessados.

§ 1o  A adoção do procedimento de préqualificação será feita mediante proposta da autoridade competente,
aprovada pela imediatamente superior.

§ 2o  Na préqualificação serão observadas as exigências desta Lei relativas à concorrência, à convocação
dos interessados, ao procedimento e à analise da documentação.

Art. 115.  Os órgãos da Administração poderão expedir normas relativas aos procedimentos operacionais a
serem observados na execução das licitações, no âmbito de sua competência, observadas as disposições desta
Lei.

Parágrafo  único.    As  normas  a  que  se  refere  este  artigo,  após  aprovação  da  autoridade  competente,
deverão ser publicadas na imprensa oficial.

Art. 116.   Aplicamse as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros
instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.

§  1o    A  celebração  de  convênio,  acordo  ou  ajuste  pelos  órgãos  ou  entidades  da  Administração  Pública
depende  de  prévia  aprovação  de  competente  plano  de  trabalho  proposto  pela  organização  interessada,  o  qual
deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I  identificação do objeto a ser executado;

II  metas a serem atingidas;

III  etapas ou fases de execução;

IV  plano de aplicação dos recursos financeiros;

V  cronograma de desembolso;

VI    previsão  de  início  e  fim  da  execução  do  objeto,  bem  assim  da  conclusão  das  etapas  ou  fases
programadas;

VII    se  o  ajuste  compreender  obra  ou  serviço  de  engenharia,  comprovação de  que os  recursos  próprios
para  complementar  a  execução  do  objeto  estão  devidamente  assegurados,  salvo  se  o  custo  total  do
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.

§  2o    Assinado  o  convênio,  a  entidade  ou  órgão  repassador  dará  ciência  do  mesmo  à  Assembléia
Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.

§ 3o  As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado,
exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes:

I  quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na
forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente
pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle  interno
da Administração Pública;

II    quando  verificado  desvio  de  finalidade  na  aplicação  dos  recursos,  atrasos  não  justificados  no
cumprimento  das  etapas  ou  fases  programadas,  práticas  atentatórias  aos  princípios  fundamentais  de
Administração  Pública  nas  contratações  e  demais  atos  praticados  na  execução  do  convênio,  ou  o
inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas;
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III   quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe  repassador dos
recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.

§ 4o  Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de
poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo
de aplicação  financeira  de  curto  prazo ou operação de mercado aberto  lastreada em  títulos da dívida pública,
quando a utilização dos mesmos verificarse em prazos menores que um mês.

§ 5o  As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a
crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo
específico que integrará as prestações de contas do ajuste.

§  6o    Quando  da  conclusão,  denúncia,  rescisão  ou  extinção  do  convênio,  acordo  ou  ajuste,  os  saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas,
serão  devolvidos  à  entidade  ou  órgão  repassador  dos  recursos,  no  prazo  improrrogável  de  30  (trinta)  dias  do
evento,  sob  pena  da  imediata  instauração  de  tomada  de  contas  especial  do  responsável,  providenciada  pela
autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.

Art.  117.    As  obras,  serviços,  compras  e  alienações  realizados  pelos  órgãos  dos  Poderes  Legislativo  e
Judiciário  e  do  Tribunal  de  Contas  regemse  pelas  normas  desta  Lei,  no  que  couber,  nas  três  esferas
administrativas.

Art. 118.   Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração indireta deverão
adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta Lei.

Art.  119.    As  sociedades  de  economia  mista,  empresas  e  fundações  públicas  e  demais  entidades
controladas  direta  ou  indiretamente  pela  União  e  pelas  entidades  referidas  no  artigo  anterior  editarão
regulamentos próprios devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta Lei.

Parágrafo único.   Os regulamentos a que se refere este artigo, no âmbito da Administração Pública, após
aprovados  pela  autoridade  de  nível  superior  a  que  estiverem  vinculados  os  respectivos  órgãos,  sociedades  e
entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial.

Art. 120.   Os valores fixados por esta Lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal,
que os fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior a variação geral dos preços do
mercado, no período. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

Art.  121.    O  disposto  nesta  Lei  não  se  aplica  às  licitações  instauradas  e  aos  contratos  assinados
anteriormente à sua vigência, ressalvado o disposto no art. 57, nos parágrafos 1o, 2o e 8o do art. 65, no  inciso
XV do art. 78, bem assim o disposto no "caput" do art. 5o, com relação ao pagamento das obrigações na ordem
cronológica,  podendo  esta  ser  observada,  no  prazo  de  noventa  dias  contados  da  vigência  desta  Lei,
separadamente para as obrigações relativas aos contratos regidos por  legislação anterior à Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo  único.    Os  contratos  relativos  a  imóveis  do  patrimônio  da  União  continuam  a  regerse  pelas
disposições do Decretolei no 9.760, de 5 de setembro de 1946, com suas alterações, e os relativos a operações
de crédito interno ou externo celebrados pela União ou a concessão de garantia do Tesouro Nacional continuam
regidos pela legislação pertinente, aplicandose esta Lei, no que couber.

Art.  122.    Nas  concessões  de  linhas  aéreas,  observarseá  procedimento  licitatório  específico,  a  ser
estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica.

Art.  123.    Em  suas  licitações  e  contratações  administrativas,  as  repartições  sediadas  no  exterior
observarão as peculiaridades locais e os princípios básicos desta Lei, na forma de regulamentação específica.

Art. 124.  Aplicamse às licitações e aos contratos para permissão ou concessão de serviços públicos os
dispositivos desta Lei que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)

Parágrafo  único.    As  exigências  contidas  nos  incisos  II  a  IV  do  §  2o  do  art.  7o  serão  dispensadas  nas
licitações para concessão de serviços com execução prévia de obras em que não foram previstos desembolso
por parte da Administração Pública concedente.  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art120.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del9760.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7565.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1


17/11/2015 L8666compilado

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666compilado.htm 44/44

Art. 125.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerado por força do disposto no art. 3º
da Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 126.   Revogamse as disposições em contrário, especialmente os Decretosleis nos 2.300,  de 21 de
novembro de 1986, 2.348, de 24 de  julho de 1987, 2.360, de 16 de setembro de 1987, a Lei no  8.220,  de 4 de
setembro de 1991, e o art. 83 da Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966.(Renumerado por  força do disposto
no art. 3º da Lei nº 8.883, de 1994)

Brasília, 21 de junho de 1993, 172o da Independência e 105o da República.

ITAMAR FRANCO
Rubens Ricupero
Romildo Canhim

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  D.O.U.  de  22.6.1993  e  republicado  em  6.7.1994  e  retificado  em  de
6.7.1994
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.

Mensagem de veto

Conversão da MPv nº 2.18218, de 2001

Regulamento.

Regulamento.

Institui,  no âmbito da União, Estados, Distrito  Federal
e  Municípios,  nos  termos  do  art.  37,  inciso  XXI,  da
Constituição  Federal,  modalidade  de  licitação
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art.  1º    Para  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  poderá  ser  adotada  a  licitação  na  modalidade  de
pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único.  Consideramse bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
usuais no mercado.

Art. 2º (VETADO)

§ 1º   Poderá ser  realizado o pregão por meio da utilização de  recursos de  tecnologia da  informação, nos
termos de regulamentação específica.

§ 2º  Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
a participação de bolsas de mercadorias no apoio  técnico e operacional aos órgãos e entidades promotores da
modalidade de pregão, utilizandose de recursos de tecnologia da informação.

§ 3º   As bolsas a que se referem o § 2o deverão estar organizadas sob a forma de sociedades civis sem
fins lucrativos e com a participação plural de corretoras que operem sistemas eletrônicos unificados de pregões.

Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I    a  autoridade  competente  justificará  a  necessidade  de  contratação  e  definirá  o  objeto  do  certame,  as
exigências  de  habilitação,  os  critérios  de  aceitação  das  propostas,  as  sanções  por  inadimplemento  e  as
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

II    a  definição  do  objeto  deverá  ser  precisa,  suficiente  e  clara,  vedadas  especificações  que,  por
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;

III   dos autos do procedimento constarão a  justificativa das definições referidas no  inciso I deste artigo e
os  indispensáveis  elementos  técnicos  sobre  os  quais  estiverem  apoiados,  bem  como  o  orçamento,  elaborado
pelo órgão ou entidade promotora da     licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e

IV  a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o
pregoeiro  e  respectiva  equipe  de  apoio,  cuja  atribuição  inclui,  dentre  outras,  o  recebimento  das  propostas  e
lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do
certame ao licitante vencedor.

§ 1º  A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou
emprego  da  administração,  preferencialmente  pertencentes  ao  quadro  permanente  do  órgão  ou  entidade
promotora do evento.

§ 2º  No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão
ser desempenhadas por militares
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Art.  4º    A  fase  externa  do  pregão  será  iniciada  com  a  convocação  dos  interessados  e  observará  as
seguintes regras:

I    a  convocação  dos  interessados  será  efetuada  por  meio  de  publicação  de  aviso  em  diário  oficial  do
respectivo  ente  federado  ou,  não  existindo,  em  jornal  de  circulação  local,  e  facultativamente,  por  meios
eletrônicos e conforme o vulto da  licitação, em  jornal de grande circulação, nos  termos do  regulamento de que
trata o art. 2º;

II    do  aviso  constarão  a  definição  do  objeto  da  licitação,  a  indicação  do  local,  dias  e  horários  em  que
poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital;

III    do  edital  constarão  todos  os  elementos  definidos  na  forma  do  inciso  I  do  art.  3º,  as  normas  que
disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso;

IV  cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta
e divulgadas na forma da Lei no 9.755, de 16 de dezembro de 1998;

V   o prazo  fixado para a apresentação das propostas,  contado a partir  da publicação do aviso, não será
inferior a 8 (oito) dias úteis;

VI    no  dia,  hora  e  local  designados,  será  realizada  sessão  pública  para  recebimento  das  propostas,
devendo  o  interessado,  ou  seu  representante,  identificarse  e,  se  for  o  caso,  comprovar  a  existência  dos
necessários  poderes  para  formulação  de  propostas  e  para  a  prática  de  todos  os  demais  atos  inerentes  ao
certame;

VII   aberta a sessão, os  interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto
e  do  preço  oferecidos,  procedendose  à  sua  imediata  abertura  e  à  verificação  da  conformidade  das  propostas
com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

VIII  no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez
por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;

IX  não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores
das melhores propostas, até o máximo de 3  (três), oferecer novos  lances verbais e sucessivos, quaisquer que
sejam os preços oferecidos;

X  para  julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os
prazos  máximos  para  fornecimento,  as  especificações  técnicas  e  parâmetros  mínimos  de  desempenho  e
qualidade definidos no edital;

XI    examinada  a  proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  quanto  ao  objeto  e  valor,  caberá  ao  pregoeiro
decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;

XII   encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do  invólucro
contendo  os  documentos  de  habilitação  do  licitante  que  apresentou  a  melhor  proposta,  para  verificação  do
atendimento das condições fixadas no edital;

XIII  a habilitação farseá com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda
Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  FGTS, e as Fazendas Estaduais e
Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação
jurídica e qualificações técnica e econômicofinanceira;

XIV  os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema
de Cadastramento Unificado  de  Fornecedores  – Sicaf  e  sistemas  semelhantes mantidos  por  Estados, Distrito
Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes;

XV  verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor;

XVI    se  a  oferta  não  for  aceitável  ou  se  o  licitante  desatender  às  exigências  habilitatórias,  o  pregoeiro
examinará  as  ofertas  subseqüentes  e  a  qualificação  dos  licitantes,  na  ordem  de  classificação,  e  assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

XVII    nas  situações  previstas  nos  incisos  XI  e  XVI,  o  pregoeiro  poderá  negociar  diretamente  com  o
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proponente para que seja obtido preço melhor;

XVIII  declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos;

XIX  o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

XX  a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e
a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;

XXI  decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante
vencedor;

XXII    homologada a  licitação pela autoridade competente, o adjudicatário  será convocado para assinar o
contrato no prazo definido em edital; e

XXIII    se  o  licitante  vencedor,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua  proposta,  não  celebrar  o
contrato, aplicarseá o disposto no inciso XVI.

Art. 5º  É vedada a exigência de:

I  garantia de proposta;

II  aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame; e

III    pagamento  de  taxas  e  emolumentos,  salvo  os  referentes  a  fornecimento  do  edital,  que  não  serão
superiores  ao  custo  de  sua  reprodução  gráfica,  e  aos  custos  de  utilização  de  recursos  de  tecnologia  da
informação, quando for o caso.

Art. 6º  O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital.

Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta,  falhar ou  fraudar na execução do contrato, comportarse de modo  inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de  fornecedores a que se  refere o  inciso
XIV do  art.  4o  desta  Lei,  pelo  prazo de  até  5  (cinco)  anos,  sem prejuízo  das multas  previstas  em edital  e  no
contrato e das demais cominações legais.

Art. 8º  Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados
no  processo  respectivo,  com  vistas  à  aferição  de  sua  regularidade  pelos  agentes  de  controle,  nos  termos  do
regulamento previsto no art. 2º.

Art. 9º   Aplicamse subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei  nº  8.666,  de 21 de
junho de 1993.

Art.  10.    Ficam  convalidados  os  atos  praticados  com  base  na Medida  Provisória  nº  2.18218,  de  23  de
agosto de 2001.

Art.  11.    As  compras  e  contratações  de  bens  e  serviços  comuns,  no  âmbito  da União,  dos Estados,  do
Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico.

Art. 12.  A Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 2A.   A União,  os Estados,  o Distrito Federal  e os Municípios poderão adotar,
nas  licitações  de  registro  de  preços  destinadas  à  aquisição  de  bens  e  serviços
comuns  da  área  da  saúde,  a  modalidade  do  pregão,  inclusive  por  meio  eletrônico,
observandose o seguinte:

I  são considerados bens e serviços comuns da área da saúde, aqueles necessários
ao atendimento dos órgãos que  integram o Sistema Único de Saúde, cujos padrões
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de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio
de especificações usuais do mercado.

II    quando  o  quantitativo  total  estimado  para  a  contratação  ou  fornecimento  não
puder  ser  atendido  pelo  licitante  vencedor,  admitirseá  a  convocação  de  tantos
licitantes quantos forem necessários para o atingimento da totalidade do quantitativo,
respeitada  a  ordem  de  classificação,  desde  que  os  referidos  licitantes  aceitem
praticar o mesmo preço da proposta vencedora.

III    na  impossibilidade do atendimento ao disposto  no  inciso  II,  excepcionalmente,
poderão ser  registrados outros preços diferentes da proposta  vencedora,  desde que
se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente  justificada e
comprovada a vantagem, e que as ofertas sejam em valor  inferior ao  limite máximo
admitido.”

Art. 13.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de  julho  de 2002; 181º da Independência e 114º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Guilherme Gomes Dias

Este texto não substitui o publicado no DOU de  18.7.2002 e retificado em 30.7.2002
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 3.555, DE 8 DE AGOSTO DE 2000.

Aprova  o  Regulamento  para  a  modalidade  de  licitação
denominada  pregão,  para  aquisição  de  bens  e  serviços
comuns.

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da
Constituição e tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.0263, de 28 de julho de 2000,

        DECRETA:

        Art. 1º  Fica aprovado, na forma dos Anexos I e II a este Decreto, o Regulamento para a modalidade de
licitação denominada pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União.

               Parágrafo único.   Subordinamse ao  regime deste Decreto,  além dos órgãos da Administração Federal
direta,  os  fundos  especiais,  as  autarquias,  as  fundações,  as  empresas  públicas,  as  sociedades  de  economia
mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

        Art. 2º  Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecer normas e orientações
complementares sobre a matéria regulada por este Decreto.

        Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

        Brasília, 8 de agosto de 2000; 179º da Independência e 112º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.8.2000

ANEXO I

REGULAMENTO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO

               Art.  1º    Este Regulamento  estabelece  normas  e  procedimentos  relativos  à  licitação  na modalidade  de
pregão,  destinada  à  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  no  âmbito  da  União,  qualquer  que  seja  o  valor
estimado.

        Parágrafo único.  Subordinamse ao regime deste Regulamento, além dos órgãos da administração direta,
os  fundos especiais, as autarquias, as  fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
as entidades controladas direta e indiretamente pela União.

                Art.  2º    Pregão  é  a modalidade  de  licitação  em  que  a  disputa  pelo  fornecimento  de  bens  ou  serviços
comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais.

               Art.  3º    Os  contratos  celebrados  pela  União,  para  a  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  serão
precedidos, prioritariamente, de licitação pública na modalidade de pregão, que se destina a garantir, por meio de
disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente.

               § 1º   Dependerá de  regulamentação específica a utilização de  recursos eletrônicos ou de  tecnologia da
informação para a realização de licitação na modalidade de pregão.

        § 2o  Consideramse bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado. (Redação dada
pelo Decreto nº 7.174, de 2010)
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               § 3o   Os bens e serviços de  informática e automação adquiridos nesta modalidade deverão observar o
disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991,  e a  regulamentação específica.  (Redação  dada
pelo Decreto nº 7.174, de 2010)

                §  4o    Para  efeito  de  comprovação  do  requisito  referido  no  parágrafo  anterior,  o  produto  deverá  estar
habilitado a usufruir do incentivo de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados  IPI, de que trata o art.
4o  da  Lei  no  8.248,  de  1991,  nos  termos  da  regulamentação  estabelecida  pelo  Ministério  da  Ciência  e
Tecnologia. (Incluído pelo Decreto nº 3.693, de 2000)

                § 5o    Alternativamente  ao  disposto  no  §  4o,  o Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  poderá  reconhecer,
mediante requerimento do fabricante, a conformidade do produto com o requisito referido no § 3o." (Incluído pelo
Decreto nº 3.693, de 2000)

                Art.  4º    A  licitação  na modalidade  de  pregão  é  juridicamente  condicionada  aos  princípios  básicos  da
legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade  administrativa,  da
vinculação  ao  instrumento  convocatório,  do  julgamento  objetivo,  bem  assim  aos  princípios  correlatos  da
celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade,  justo preço, seletividade e comparação
objetiva das propostas.

        Parágrafo único.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os  interessados, desde que não comprometam o  interesse da Administração, a  finalidade e a
segurança da contratação.

                Art.  5º    A  licitação  na  modalidade  de  pregão  não  se  aplica  às  contratações  de  obras  e  serviços  de
engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral, que serão regidas pela legislação geral da
Administração.

        Art. 6º  Todos quantos participem de licitação na modalidade de pregão têm direito público subjetivo à fiel
observância do procedimento estabelecido neste Regulamento, podendo qualquer interessado acompanhar o seu
desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

                Art.  7º    À  autoridade  competente,  designada  de  acordo  com as  atribuições  previstas  no  regimento  ou
estatuto do órgão ou da entidade, cabe:

        I  determinar a abertura de licitação;

        II  designar o pregoeiro e os componentes da equipe de apoio;

        III  decidir os recursos contra atos do pregoeiro; e

        IV  homologar o resultado da licitação e promover a celebração do contrato.

                Parágrafo  único.    Somente  poderá  atuar  como  pregoeiro  o  servidor  que  tenha  realizado  capacitação
específica para exercer a atribuição.

        Art. 8º  A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras:

                I    a  definição  do  objeto  deverá  ser  precisa,  suficiente  e  clara,  vedadas  especificações  que,  por
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento,
devendo estar refletida no termo de referência;

        II  o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do
custo  pela  Administração,  diante  de  orçamento  detalhado,  considerando  os  preços  praticados  no mercado,  a
definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato;

                III    a autoridade competente ou,  por delegação de competência,  o ordenador de despesa ou,  ainda,  o
agente encarregado da compra no âmbito da Administração, deverá:

        a) definir o objeto do certame e o seu valor estimado em planilhas, de forma clara, concisa e objetiva, de
acordo com termo de referência elaborado pelo requisitante, em conjunto com a área de compras, obedecidas as
especificações praticadas no mercado;

        b) justificar a necessidade da aquisição;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7174.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art4.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3693.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3693.htm#art1


17/11/2015 D3555compilado

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3555compilado.htm 3/7

                c)  estabelecer  os  critérios  de  aceitação  das  propostas,  as  exigências  de  habilitação,  as  sanções
administrativas aplicáveis por  inadimplemento e as cláusulas do contrato,  inclusive com  fixação dos prazos e
das demais condições essenciais para o fornecimento; e

        d) designar, dentre os servidores do órgão ou da entidade promotora da licitação, o pregoeiro responsável
pelos trabalhos do pregão e a sua equipe de apoio;

                IV    constarão  dos  autos  a  motivação  de  cada  um  dos  atos  especificados  no  inciso  anterior  e  os
indispensáveis elementos  técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento estimativo e o
cronograma físicofinanceiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela Administração; e

                V    para  julgamento,  será  adotado  o  critério  de  menor  preço,  observados  os  prazos  máximos  para
fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais
condições definidas no edital.

        Art. 9º  As atribuições do pregoeiro incluem:

        I  o credenciamento dos interessados;

        II  o recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;

        III  a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes;

                IV  a condução dos procedimentos relativos aos  lances e à escolha da proposta ou do  lance de menor
preço;

        V  a adjudicação da proposta de menor preço;

        VI  a elaboração de ata;

        VII  a condução dos trabalhos da equipe de apoio;

        VIII  o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e

                IX   o encaminhamento do processo devidamente  instruído, após a adjudicação, à autoridade superior,
visando a homologação e a contratação.

        Art. 10.  A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo
ou emprego da Administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou da entidade
promotora do pregão, para prestar a necessária assistência ao pregoeiro.

        Parágrafo único.  No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de
apoio poderão ser desempenhadas por militares.

               Art.  11.    A  fase  externa  do  pregão  será  iniciada  com  a  convocação  dos  interessados  e  observará  as
seguintes regras:

        I  a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em função dos seguintes
limites:

        a) para bens e serviços de valores estimados em até R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais):

        1. Diário Oficial da União; e

        2. meio eletrônico, na Internet;

        b) para bens e serviços de valores estimados acima de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) até R$
650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): (Redação dada pelo Decreto nº 3.693, de 2000)

        1. Diário Oficial da União;

        2. meio eletrônico, na Internet; e

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3693.htm#art1


17/11/2015 D3555compilado

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3555compilado.htm 4/7

        3. jornal de grande circulação local;

                c)  para bens e  serviços de  valores estimados  superiores a R$ 650.000,00  (seiscentos e  cinqüenta mil
reais): (Redação dada pelo Decreto nº 3.693, de 2000)

        1. Diário Oficial da União;

        2. meio eletrônico, na Internet; e

        3. jornal de grande circulação regional ou nacional;

               d) em se  tratando de órgão ou entidade  integrante do Sistema de Serviços Gerais   SISG, a  íntegra do
edital  deverá  estar  disponível  em  meio  eletrônico,  na  Internet,  no  site  www.comprasnet.gov.br,
independentemente do valor estimado; (Redação dada pelo Decreto nº 3.693, de 2000)

        II  do edital e do aviso constarão definição precisa, suficiente e clara do objeto, bem como a indicação dos
locais,  dias  e  horários  em  que  poderá  ser  lida  ou  obtida  a  íntegra  do  edital,  e  o  local  onde  será  realizada  a
sessão pública do pregão;

                III    o  edital  fixará  prazo  não  inferior  a  oito  dias  úteis,  contados  da  publicação  do  aviso,  para  os
interessados prepararem suas propostas;

                IV    no  dia,  hora  e  local  designados  no  edital,  será  realizada  sessão  pública  para  recebimento  das
propostas  e  da  documentação  de  habilitação,  devendo  o  interessado  ou  seu  representante  legal  proceder  ao
respectivo  credenciamento,  comprovando,  se  for  o  caso,  possuir  os  necessários  poderes  para  formulação  de
propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame;

        V  aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais entregarão ao pregoeiro, em envelopes
separados, a proposta de preços e a documentação de habilitação;

        VI  o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor
da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores
em até dez por cento, relativamente à de menor preço;

        VII  quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas
no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;

               VIII   em seguida, será dado  início à etapa de apresentação de  lances verbais pelos proponentes, que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

                IX  o pregoeiro convidará  individualmente os  licitantes classificados, de  forma seqüencial, a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de
valor;

        X  a desistência em apresentar  lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,  implicará a exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo  licitante, para efeito de
ordenação das propostas; (Redação dada pelo Decreto nº 3.693, de 2000)

        XI  caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço e o valor estimado para a contratação;

                XII    declarada  encerrada  a  etapa  competitiva  e  ordenadas  as  propostas,  o  pregoeiro  examinará  a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

               XIII   sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base no
Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores    SICAF,  ou  nos  dados  cadastrais  da  Administração,
assegurado  ao  já  cadastrado  o  direito  de  apresentar  a  documentação  atualizada  e  regularizada  na  própria
sessão;

                XIV    constatado  o  atendimento  das  exigências  fixadas  no  edital,  o  licitante  será  declarado  vencedor,
sendolhe adjudicado o objeto do certame;
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               XV    se a oferta não  for aceitável ou se o  licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame;

               XVI   nas situações previstas nos  incisos XI, XII e XV, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;

        XVII  a manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata da
síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de três dias úteis;

        XVIII  o recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo;

        XIX  o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

        XX  decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará a adjudicação para determinar a contratação;

                XXI    como  condição  para  celebração  do  contrato,  o  licitante  vencedor  deverá  manter  as  mesmas
condições de habilitação;

               XXII   quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato,
será  convocado  outro  licitante,  observada  a  ordem  de  classificação,  para  celebrar  o  contrato,  e  assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto nos incisos XV e XVI
deste artigo;

               XXIII   se o  licitante vencedor  recusarse a assinar o contrato,  injustificadamente, será aplicada a  regra
estabelecida no inciso XXII; (Redação dada pelo Decreto nº 3.693, de 2000)

        XXIV  o prazo de validade das propostas será de sessenta dias, se outro não estiver fixado no edital.

        Art. 12.  Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

        § 1º  Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

        § 2º  Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

                Art.  13.    Para  habilitação  dos  licitantes,  será  exigida,  exclusivamente,  a  documentação  prevista  na
legislação geral para a Administração, relativa à:

        I  habilitação jurídica;

        II  qualificação técnica;

        III  qualificação econômicofinanceira;

        IV  regularidade fiscal; e

        V  cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro
de 1999.

               Parágrafo único.   A documentação exigida para atender ao disposto nos  incisos  I,  III e  IV deste artigo
deverá ser substituída pelo registro cadastral do SICAF ou, em se tratando de órgão ou entidade não abrangido
pelo  referido  Sistema,  por  certificado  de  registro  cadastral  que  atenda  aos  requisitos  previstos  na  legislação
geral.

        Art. 14.  O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportarse de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido  o  direito  prévio  da  citação  e  da  ampla  defesa,  ficará  impedido  de  licitar  e  contratar  com  a
Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
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        Parágrafo único.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão
de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e
no contrato e das demais cominações legais.

        Art. 15.  É vedada a exigência de:

        I  garantia de proposta;

        II  aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame; e

                III    pagamento de  taxas e  emolumentos,  salvo os  referentes  a  fornecimento  do edital,  que não  serão
superiores  ao  custo  de  sua  reprodução  gráfica,  e  aos  custos  de  utilização  de  recursos  de  tecnologia  da
informação, quando for o caso.

                Art.  16.    Quando  permitida  a  participação  de  empresas  estrangeiras  na  licitação,  as  exigências  de
habilitação  serão  atendidas mediante  documentos  equivalentes,  autenticados  pelos  respectivos  consulados  e
traduzidos por tradutor juramentado.

                Parágrafo  único.   O  licitante  deverá  ter  procurador  residente  e  domiciliado  no País,  com poderes  para
receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de
mandato com os documentos de habilitação.

                Art.  17.    Quando  permitida  a  participação  de  empresas  reunidas  em  consórcio,  serão  observadas  as
seguintes normas:

        I  deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio,
com  indicação da empresalíder,  que deverá atender às  condições de  liderança estipuladas no edital  e  será a
representante das consorciadas perante a União;

                II    cada  empresa  consorciada  deverá  apresentar  a  documentação  de  habilitação  exigida  no  ato
convocatório;

        III  a capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica das empresas
consorciadas;

               IV  para fins de qualificação econômicofinanceira, cada uma das empresas deverá atender aos índices
contábeis definidos no edital, nas mesmas condições estipuladas no SICAF;

              V  as empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou
isoladamente;

                VI    as  empresas  consorciadas  serão  solidariamente  responsáveis  pelas  obrigações  do  consórcio  nas
fases de licitação e durante a vigência do contrato; e

        VII  no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa
brasileira, observado o disposto no inciso I deste artigo.

               Parágrafo único.   Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o  registro do
consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.

               Art. 18.   A autoridade competente para determinar a contratação poderá  revogar a  licitação em  face de
razões de  interesse público, derivadas de  fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para  justificar  tal  conduta,  devendo  anulála  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de  qualquer  pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.

        § 1º  A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

        § 2º  Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado  o  direito  do  contratado  de  boafé  de  ser  ressarcido  pelos  encargos  que  tiver  suportado  no
cumprimento do contrato.

               Art. 19.   Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de  recursos orçamentários para
pagamento dos encargos, dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.
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        Art. 20.  A União publicará, no Diário Oficial da União, o extrato dos contratos celebrados, no prazo de até
vinte dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

               Parágrafo único.   O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o servidor  responsável a sanção
administrativa.

                Art.  21.    Os  atos  essenciais  do  pregão,  inclusive  os  decorrentes  de  meios  eletrônicos,  serão
documentados ou juntados no respectivo processo, cada qual oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de
outros, o seguinte:

        I  justificativa da contratação;

                II    termo  de  referência,  contendo  descrição  detalhada  do  objeto,  orçamento  estimativo  de  custos  e
cronograma físicofinanceiro de desembolso, se for o caso;

        III  planilhas de custo;

        IV  garantia de reserva orçamentária, com a indicação das respectivas rubricas;

        V   autorização de abertura da licitação;

        VI  designação do pregoeiro e equipe de apoio;

        VII  parecer jurídico;

        VIII  edital e respectivos anexos, quando for o caso;

        IX  minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;

           X  originais das propostas escritas, da documentação de habilitação analisada e dos documentos que a
instruírem;

        XI  ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para
habilitação e dos recursos interpostos; e

        XII  comprovantes da publicação do aviso do edital, do resultado da licitação, do extrato do contrato e dos
demais atos relativos a publicidade do certame, conforme o caso.

                Art.  22.    Os  casos  omissos  neste  Regulamento  serão  resolvidos  pelo  Ministério  do  Planejamento,
Orçamento e Gestão.

ANEXO II
CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS

(Revogado pelo Decreto nº 7.174, de 2010)
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005.

Regulamenta  o  pregão,  na  forma  eletrônica,  para
aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  e  dá  outras
providências.

                O  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA,  no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  art.  84,  inciso  IV,  da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002,

        DECRETA:

        Art. 1o  A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o disposto no § 1o do art. 2o

da Lei  no  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  destinase  à  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  no  âmbito  da
União, e submetese ao regulamento estabelecido neste Decreto.

               Parágrafo único.   Subordinamse ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da administração pública
federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades
de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

               Art. 2o   O pregão, na  forma eletrônica,  como modalidade de  licitação do  tipo menor preço,  realizarseá
quando  a  disputa  pelo  fornecimento  de  bens  ou  serviços  comuns  for  feita  à  distância  em  sessão  pública,  por
meio de sistema que promova a comunicação pela internet.

        § 1o  Consideramse bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado.

        § 2o  Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que permitam aferir o menor preço,
devendo  ser  considerados  os  prazos  para  a  execução  do  contrato  e  do  fornecimento,  as  especificações
técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital.

        § 3o  O sistema referido no caput será dotado de recursos de criptografia e de autenticação que garantam
condições de segurança em todas as etapas do certame.

               § 4o   O pregão, na  forma eletrônica  ,será conduzido pelo órgão ou entidade promotora da  licitação, com
apoio  técnico  e  operacional  da  Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da  Informação  do  Ministério  do
Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do sistema eletrônico para os órgãos integrantes
do Sistema de Serviços Gerais  SISG.

        § 5o  A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação poderá ceder o uso do seu sistema eletrônico a
órgão ou entidade dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante celebração de termo
de adesão.

                Art. 3o    Deverão  ser  previamente  credenciados  perante  o  provedor  do  sistema  eletrônico  a  autoridade
competente  do  órgão  promotor  da  licitação,  o  pregoeiro,  os  membros  da  equipe  de  apoio  e  os  licitantes  que
participam do pregão na forma eletrônica.

                §  1o    O  credenciamento  darseá  pela  atribuição  de  chave  de  identificação  e  de  senha,  pessoal  e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

                § 2o   No  caso  de  pregão promovido  por  órgão  integrante  do SISG,  o  credenciamento  do  licitante,  bem
assim  a  sua  manutenção,  dependerá  de  registro  atualizado  no  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de
Fornecedores  SICAF.

              § 3o   A chave de  identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica,
salvo  quando  cancelada  por  solicitação  do  credenciado  ou  em  virtude  de  seu  descadastramento  perante  o
SICAF.
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                §  4o    A  perda  da  senha  ou  a  quebra  de  sigilo  deverá  ser  comunicada  imediatamente  ao  provedor  do
sistema, para imediato bloqueio de acesso.

                § 5o   O uso da  senha de acesso pelo  licitante é de  sua  responsabilidade exclusiva,  incluindo qualquer
transação  efetuada  diretamente  ou  por  seu  representante,  não  cabendo  ao  provedor  do  sistema  ou  ao  órgão
promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

                §  6o   O  credenciamento  junto  ao  provedor  do  sistema  implica  a  responsabilidade  legal  do  licitante  e  a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

               Art. 4o   Nas  licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão,
sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica.

        § 1o  O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser
justificada pela autoridade competente.

        § 2o  Na hipótese de aquisições por dispensa de licitação, fundamentadas no inciso II do art. 24 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, as unidades gestoras  integrantes do SISG deverão adotar, preferencialmente, o
sistema de cotação eletrônica, conforme disposto na legislação vigente.

                Art.  5o    A  licitação  na  modalidade  de  pregão  é  condicionada  aos  princípios  básicos  da  legalidade,
impessoalidade,  moralidade,  igualdade,  publicidade,  eficiência,  probidade  administrativa,  vinculação  ao
instrumento  convocatório  e  do  julgamento  objetivo,  bem  como  aos  princípios  correlatos  da  razoabilidade,
competitividade e proporcionalidade.

        Parágrafo único.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da  disputa  entre  os  interessados,  desde  que  não  comprometam  o  interesse  da  administração,  o  princípio  da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

        Art. 6o  A licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, não se aplica às contratações de obras
de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral.

               Art. 7o   Os participantes de  licitação na modalidade de pregão,  na  forma eletrônica,  têm direito  público
subjetivo  à  fiel  observância  do  procedimento  estabelecido  neste  Decreto,  podendo  qualquer  interessado
acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet.

               Art. 8o   À autoridade  competente,  de acordo  com as atribuições previstas no  regimento ou estatuto do
órgão ou da entidade, cabe:

        I  designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do pregoeiro e dos componentes da
equipe de apoio;

        II  indicar o provedor do sistema;

        III  determinar a abertura do processo licitatório;

        IV  decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisão;

        V  adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

        VI  homologar o resultado da licitação; e

        VII  celebrar o contrato.

        Art. 9o  Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

                I   elaboração de  termo de referência pelo órgão requisitante, com  indicação do objeto de  forma precisa,
suficiente  e  clara,  vedadas  especificações  que,  por  excessivas,  irrelevantes  ou  desnecessárias,  limitem  ou
frustrem a competição ou sua realização;

        II  aprovação do termo de referência pela autoridade competente;

        III  apresentação de justificativa da necessidade da contratação;

        IV  elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas;
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        V  definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que se refere aos prazos
e às condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e execução
do contrato e o atendimento das necessidades da administração; e

        VI  designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

        § 1o  A autoridade competente motivará os atos especificados nos incisos II e III, indicando os elementos
técnicos  fundamentais que o apóiam, bem como quanto aos elementos contidos no orçamento estimativo e no
cronograma físicofinanceiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela administração.

        § 2o  O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do
custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físicofinanceiro, se  for o caso, critério
de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento
do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

                Art.  10.    As  designações  do  pregoeiro  e  da  equipe  de  apoio  devem  recair  nos  servidores  do  órgão  ou
entidade promotora da licitação, ou de órgão ou entidade integrante do SISG.

        § 1o  A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou
emprego da administração pública, pertencentes, preferencialmente, ao quadro permanente do órgão ou entidade
promotora da licitação.

        § 2o  No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão
ser desempenhadas por militares.

              § 3o   A designação do pregoeiro, a critério da autoridade competente, poderá ocorrer para período de um
ano, admitindose reconduções, ou para licitação específica.

                §  4o    Somente  poderá  exercer  a  função  de  pregoeiro  o  servidor  ou  o  militar  que  reúna  qualificação
profissional e perfil adequados, aferidos pela autoridade competente.

        Art. 11.  Caberá ao pregoeiro, em especial:

        I  coordenar o processo licitatório;

        II  receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela
sua elaboração;

        III  conduzir a sessão pública na internet;

        IV  verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

        V  dirigir a etapa de lances;

        VI  verificar e julgar as condições de habilitação;

        VII  receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua
decisão;

        VIII  indicar o vencedor do certame;

        IX  adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

        X  conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

        XI  encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

               Art. 12.   Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em  todas as  fases do
processo licitatório.

        Art. 13.  Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

              I  credenciarse no SICAF para certames promovidos por órgãos da administração pública federal direta,
autárquica  e  fundacional,  e  de  órgão  ou  entidade  dos  demais  Poderes,  no  âmbito  da União,  Estados,  Distrito
Federal e Municípios, que tenham celebrado termo de adesão;
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        II  remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando
for o caso, seus anexos;

             III  responsabilizarse formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e
verdadeiras  suas  propostas  e  lances,  inclusive  os  atos  praticados  diretamente  ou  por  seu  representante,  não
cabendo  ao  provedor  do  sistema  ou  ao  órgão  promotor  da  licitação  responsabilidade  por  eventuais  danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

                IV  acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo  licitatório,  responsabilizandose
pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios  diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens  emitidas  pelo
sistema ou de sua desconexão;

               V  comunicar  imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o
sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

                VI    utilizarse  da  chave  de  identificação  e  da  senha  de  acesso  para  participar  do  pregão  na  forma
eletrônica; e

        VII  solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

                Parágrafo  único.    O  fornecedor  descredenciado  no  SICAF  terá  sua  chave  de  identificação  e  senha
suspensas automaticamente.

        Art. 14.  Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:

        I  à habilitação jurídica;

        II  à qualificação técnica;

        III  à qualificação econômicofinanceira;

        IV  à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade social e o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço  FGTS;

        V  à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso; e

        VI  ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição e no inciso XVIII do art. 78 da
Lei no 8.666, de 1993.

        Parágrafo único.  A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V deste artigo
poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF ou, em se tratando de órgão ou entidade não abrangida
pelo  referido  Sistema,  por  certificado  de  registro  cadastral  que  atenda  aos  requisitos  previstos  na  legislação
geral.

                Art.  15.    Quando  permitida  a  participação  de  empresas  estrangeiras  na  licitação,  as  exigências  de
habilitação  serão atendidas mediante documentos equivalentes,  autenticados pelos  respectivos  consulados ou
embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil.

        Art. 16.  Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidos:

                I    comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio,  com
indicação  da  empresalíder,  que  deverá  atender  às  condições  de  liderança  estipuladas  no  edital  e  será  a
representante das consorciadas perante a União;

              II  apresentação da documentação de habilitação especificada no instrumento convocatório por empresa
consorciada;

                III    comprovação  da  capacidade  técnica  do  consórcio  pelo  somatório  dos  quantitativos  de  cada
consorciado, na forma estabelecida no edital;

                IV   demonstração, por empresa consorciada, do atendimento aos  índices contábeis definidos no edital,
para fins de qualificação econômicofinanceira;

               V    responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas  fases de
licitação e durante a vigência do contrato;

               VI   obrigatoriedade de  liderança por empresa brasileira no consórcio  formado por empresas brasileiras e
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estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e

        VII  constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato.

                Parágrafo  único.    Fica  impedida  a  participação  de  empresa  consorciada,  na  mesma  licitação,  por
intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

        Art. 17.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados
por meio de publicação de aviso, observados os valores estimados para contratação e os meios de divulgação a
seguir indicados:

        I  até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais):

        a) Diário Oficial da União; e

        b) meio eletrônico, na internet;

        II  acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) até R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos
mil reais):

        a) Diário Oficial da União;

        b) meio eletrônico, na internet; e

        c) jornal de grande circulação local;

        III  superiores a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais):

        a) Diário Oficial da União;

        b) meio eletrônico, na internet; e

        c) jornal de grande circulação regional ou nacional.

                §  1o   Os  órgãos  ou  entidades  integrantes  do SISG e  os  que  aderirem ao  sistema do Governo Federal
disponibilizarão  a  íntegra  do  edital,  em  meio  eletrônico,  no  Portal  de  Compras  do  Governo
Federal  COMPRASNET, sítio www.comprasnet.gov.br.

        § 2o  O aviso do edital conterá a definição precisa, suficiente e clara do objeto, a indicação dos locais, dias
e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital, bem como o endereço eletrônico onde ocorrerá a
sessão  pública,  a  data  e  hora  de  sua  realização  e  a  indicação  de  que  o  pregão,  na  forma  eletrônica,  será
realizado por meio da internet.

               § 3o   A publicação  referida neste artigo poderá ser  feita em sítios oficiais da administração pública, na
internet, desde que certificado digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da InfraEstrutura
de Chaves Públicas Brasileira  ICPBrasil.

        § 4o  O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será
inferior a oito dias úteis.

                § 5o    Todos os horários estabelecidos no edital,  no aviso e durante a  sessão pública observarão,  para
todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,  inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.

        § 6o  Na divulgação de pregão realizado para o sistema de registro de preços, independentemente do valor
estimado, será adotado o disposto no inciso III.

        Art. 18.  Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.

                §  1o    Caberá  ao  pregoeiro,  auxiliado  pelo  setor  responsável  pela  elaboração  do  edital,  decidir  sobre  a
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

        § 2o  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização
do certame.
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                Art.  19.    Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.

        Art. 20.  Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que
se deu o  texto original,  reabrindose o prazo  inicialmente estabelecido,  exceto quando,  inquestionavelmente,  a
alteração não afetar a formulação das propostas.

               Art. 21.   Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os  licitantes deverão encaminhar proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas
para  abertura  da  sessão,  exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico,  quando,  então,  encerrarseá,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

        § 1o  A participação no pregão eletrônico darseá pela utilização da senha privativa do licitante.

              § 2o   Para participação no pregão eletrônico, o  licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com
as exigências do instrumento convocatório.

                §  3o    A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de  habilitação  e  proposta  sujeitará  o
licitante às sanções previstas neste Decreto.

                §  4o    Até  a  abertura  da  sessão,  os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  a  proposta  anteriormente
apresentada.

               Art. 22.   A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na  internet será aberta por comando do
pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

        § 1o  Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e
senha.

                §  2o   O pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificando aquelas  que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

                §  3o    A  desclassificação  de  proposta  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

                §  4o    As  propostas  contendo  a  descrição  do  objeto,  valor  e  eventuais  anexos  estarão  disponíveis  na
internet.

        § 5o  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

                Art.  23.    O  sistema  ordenará,  automaticamente,  as  propostas  classificadas  pelo  pregoeiro,  sendo  que
somente estas participarão da fase de lance.

        Art. 24.  Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

        § 1o  No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

                § 2o    Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivos,  observados  o  horário  fixado  para  abertura  da
sessão e as regras estabelecidas no edital.

        § 3o  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

                § 4o   Não  serão aceitos  dois  ou mais  lances  iguais,  prevalecendo aquele  que  for  recebido e  registrado
primeiro.

               § 5o   Durante a sessão pública, os  licitantes serão  informados, em tempo real, do valor do menor  lance
registrado, vedada a identificação do licitante.

        § 6o  A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.
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        § 7o  O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período  de  tempo  de  até  trinta  minutos,  aleatoriamente  determinado,  findo  o  qual  será  automaticamente
encerrada a recepção de lances.

               § 8o   Após o encerramento da etapa de  lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de  julgamento, não se admitindo negociar  condições diferentes daquelas
previstas no edital.

        § 9o  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

                §  10.    No  caso  de  desconexão  do  pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa  de  lances,  se  o  sistema  eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

        § 11.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão
na  forma  eletrônica  será  suspensa  e  reiniciada  somente  após  comunicação  aos  participantes,  no  endereço
eletrônico utilizado para divulgação.

               Art. 25.   Encerrada a etapa de  lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro  lugar
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante
conforme disposições do edital.

        § 1o  A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos,
quando dos procedimentos licitatórios realizados por órgãos integrantes do SISG ou por órgãos ou entidades que
aderirem ao SICAF.

        § 2o  Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive quando
houver necessidade de envio de anexos, deverão ser apresentados inclusive via fax, no prazo definido no edital,
após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.

        § 3o  Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax, deverão ser apresentados em original
ou por cópia autenticada, nos prazos estabelecidos no edital.

        § 4o  Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

        § 5o  Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda ao edital.

        § 6o   No caso de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija apresentação de
planilha  de  composição  de  preços,  esta  deverá  ser  encaminhada  de  imediato  por  meio  eletrônico,  com  os
respectivos valores readequados ao lance vencedor.

        § 7o  No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do
licitante  vencedor  não  atender  ao  quantitativo  total  estimado  para  a  contratação,  respeitada  a  ordem  de
classificação,  poderão  ser  convocados  tantos  licitantes  quantos  forem  necessários  para  alcançar  o  total
estimado, observado o preço da proposta vencedora.

               § 8o   Os demais procedimentos  referentes ao sistema de  registro de preços  ficam submetidos à norma
específica que regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666, de 1993.

        § 9o  Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

               Art. 26.   Declarado o vencedor, qualquer  licitante poderá, durante a sessão pública, de  forma  imediata e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo
de  três  dias  para  apresentar  as  razões  de  recurso,  ficando  os  demais  licitantes,  desde  logo,  intimados  para,
querendo, apresentarem contrarazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente,
sendolhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

        § 1o  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do
caput,  importará  na  decadência  desse  direito,  ficando  o  pregoeiro  autorizado  a  adjudicar  o  objeto  ao  licitante
declarado vencedor.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15


17/11/2015 Decreto nº 5.450

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2005/Decreto/D5450.htm 8/10

        § 2o  O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

                §  3o   No  julgamento  da  habilitação e  das  propostas,  o  pregoeiro  poderá  sanar  erros  ou  falhas  que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

        Art. 27.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

        § 1o  Após a homologação referida no caput, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a
ata de registro de preços no prazo definido no edital.

        § 2o  Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato
ou da ata de registro de preços.

        § 3o  O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no § 2o ou quando, injustificadamente,
recusarse a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, poderá ser convocado outro  licitante, desde que
respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os  requisitos habilitatórios e  feita a negociação,
assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e
das demais cominações legais.

        § 4o  O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, salvo disposição específica do edital.

        Art. 28.  Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata
de  registro  de  preços,  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  edital,  apresentar  documentação  falsa,
ensejar o  retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,  falhar ou  fraudar na execução do
contrato,  comportarse  de modo  inidôneo,  fizer  declaração  falsa  ou  cometer  fraude  fiscal,  garantido  o  direito  à
ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

        Parágrafo único.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

        Art. 29.  A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogálo em
face  de  razões  de  interesse  público,  por motivo  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,  pertinente  e
suficiente para  justificar  tal  conduta, devendo anulálo por  ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

        § 1o  A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato ou da ata de registro de preços.

        § 2o  Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado  o  direito  do  contratado  de  boafé  de  ser  ressarcido  pelos  encargos  que  tiver  suportado  no
cumprimento do contrato.

        Art. 30.  O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos:

        I  justificativa da contratação;

        II  termo de referência;

        III  planilhas de custo, quando for o caso;

        IV  previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas rubricas;

        V  autorização de abertura da licitação;

        VI  designação do pregoeiro e equipe de apoio;

        VII  edital e respectivos anexos, quando for o caso;

               VIII   minuta do  termo do contrato ou  instrumento equivalente,  ou minuta da ata de  registro de preços,
conforme o caso;

        IX  parecer jurídico;

        X  documentação exigida para a habilitação;
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        XI  ata contendo os seguintes registros:

        a) licitantes participantes;

        b) propostas apresentadas;

        c) lances ofertados na ordem de classificação;

        d) aceitabilidade da proposta de preço;

        e) habilitação; e

        f) recursos interpostos, respectivas análises e decisões;

        XII  comprovantes das publicações:

        a) do aviso do edital;

        b) do resultado da licitação;

        c) do extrato do contrato; e

        d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso.

                §  1o   O  processo  licitatório  poderá  ser  realizado  por meio  de  sistema  eletrônico,  sendo  que  os  atos  e
documentos  referidos  neste  artigo  constantes  dos  arquivos  e  registros  digitais  serão  válidos  para  todos  os
efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas.

               § 2o   Os arquivos e  registros digitais,  relativos ao processo  licitatório, deverão permanecer à disposição
das auditorias internas e externas.

                §  3o    A  ata  será  disponibilizada  na  internet  para  acesso  livre,  imediatamente  após  o  encerramento  da
sessão pública.

        Art. 31.  O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecerá instruções complementares ao
disposto neste Decreto.

        Art. 32.  Este Decreto entra em vigor em 1o de julho de 2005.

       Art. 33.  Fica revogado o Decreto no 3.697, de 21 de dezembro de 2000.

        Brasília, de de 2005; 184o da Independência e 117o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.6.2005
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 3, DE 16
DE DEZEMBRO DE 2011.
Estabelece procedimentos para a operacionalização
do pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens
e serviços comuns, no âmbito dos órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais  SISG, bem
como os órgãos e entidades que firmaram Termo de
Adesão para utilizar o Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais – SIASG.

, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 28 do Anexo I ao Decreto nº 7.063, de 13 de
janeiro de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 3º do
Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, e no art. 31 do
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, resolve:

O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

Art. 1º  Subordinamse ao disposto nesta Instrução
Normativa os órgãos e entidades integrantes do Sistema
de Serviços Gerais  SISG, bem como os órgãos e
entidades que firmaram Termo de Adesão para utilizar o
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais –
SIASG.

Art. 1ºA  O instrumento convocatório poderá estabelecer
intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances,
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.
(Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de 4 de
outubro de 2013)

Art. 2º  Na fase competitiva do pregão, em sua forma
eletrônica, o intervalo entre os lances enviados pelo
mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos.   (Redação dada pela Instrução
Normativa nº 3, de 4 de outubro de 2013)

Art. 3º  Os lances enviados em desacordo com o artigo 2º
desta norma serão descartados automaticamente pelo
sistema.

§ 1º Em caso de falha no sistema, os lances em
desacordo com a norma deverão ser desconsiderados
pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação. (Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de
4 de outubro de 2013)
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§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, a ocorrência será
registrada em campo próprio do sistema. (Incluído pela
Instrução Normativa nº 3, de 4 de outubro de 2013)

Art. 3ºA  O instrumento convocatório deverá estabelecer o
prazo mínimo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação do
pregoeiro no sistema eletrônico, para envio de
documentos de habilitação complementares, por fax ou
outros meios de transmissão eletrônica, conforme prevê o
§ 2º do art. 25 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de
2005. (Incluído pela Instrução Normativa nº 1, de 26 de
março de 2014)

 
Art. 4º  Esta Instrução Normativa entra em vigor em 17 de
janeiro de 2012.

 

DELFINO NATAL DE SOUZA
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 2010.

Mensagem de veto

Dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação
pela  administração  pública  de  serviços  de  publicidade
prestados  por  intermédio  de  agências  de  propaganda  e  dá
outras providências. 

O  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA  Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional  decreta  e  eu  sanciono  a
seguinte Lei: 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratações pela administração pública de
serviços  de  publicidade  prestados  necessariamente  por  intermédio  de  agências  de  propaganda,  no  âmbito  da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 1o    Subordinamse  ao  disposto  nesta  Lei  os  órgãos  do  Poder  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  as
pessoas da administração indireta e todas as entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes referidos
no caput deste artigo. 

§ 2o   As Leis nos 4.680, de 18 de  junho de 1965, e 8.666, de 21 de  junho de 1993, serão aplicadas aos
procedimentos licitatórios e aos contratos regidos por esta Lei, de forma complementar. 

Art.  2o    Para  fins  desta  Lei,  considerase  serviços  de  publicidade  o  conjunto  de  atividades  realizadas
integradamente que  tenham por  objetivo o estudo,  o planejamento,  a  conceituação,  a  concepção,  a  criação,  a
execução  interna,  a  intermediação  e  a  supervisão  da  execução  externa  e  a  distribuição  de  publicidade  aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer
natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. 

§  1o    Nas  contratações  de  serviços  de  publicidade,  poderão  ser  incluídos  como  atividades
complementares os serviços especializados pertinentes: 

I   ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros  instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento sobre o mercado, o públicoalvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e
ações  publicitárias  ou  sobre  os  resultados  das  campanhas  realizadas,  respeitado  o  disposto  no  art.  3o  desta
Lei; 

II  à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; 

III   à criação e ao desenvolvimento de formas  inovadoras de comunicação publicitária, em consonância
com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias. 

§ 2o  Os contratos de serviços de publicidade terão por objeto somente as atividades previstas no caput e
no  §  1o  deste  artigo,  vedada  a  inclusão  de  quaisquer  outras  atividades,  em  especial  as  de  assessoria  de
imprensa, comunicação e relações públicas ou as que tenham por finalidade a realização de eventos festivos de
qualquer  natureza,  as  quais  serão  contratadas  por  meio  de  procedimentos  licitatórios  próprios,  respeitado  o
disposto na legislação em vigor. 

§ 3o  Na contratação dos serviços de publicidade, facultase a adjudicação do objeto da  licitação a mais
de  uma agência  de  propaganda,  sem a  segregação  em  itens  ou  contas  publicitárias, mediante  justificativa  no
processo de licitação. 

§  4o    Para  a  execução  das  ações  de  comunicação  publicitária  realizadas  no  âmbito  dos  contratos
decorrentes das licitações previstas no § 3o deste artigo, o órgão ou a entidade deverá, obrigatoriamente, instituir
procedimento  de  seleção  interna  entre  as  contratadas,  cuja  metodologia  será  aprovada  pela  administração  e

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.232-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Msg/VEP-203-10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4680.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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publicada na imprensa oficial. 

Art. 3o   As pesquisas e  avaliações previstas  no  inciso  I  do §  1o  do art.  2o desta  Lei  terão  a  finalidade
específica de aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a veiculação e de possibilitar a mensuração dos
resultados das campanhas publicitárias realizadas em decorrência da execução do contrato. 

Parágrafo único.  É vedada a inclusão nas pesquisas e avaliações de matéria estranha ou que não guarde
pertinência  temática  com  a  ação  publicitária  ou  com  o  objeto  do  contrato  de  prestação  de  serviços  de
publicidade. 

Art. 4o   Os  serviços  de  publicidade  previstos  nesta  Lei  serão  contratados  em  agências  de  propaganda
cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei no 4.680, de 18 de junho de 1965, e que tenham obtido certificado
de qualificação técnica de funcionamento. 

§ 1o   O  certificado  de  qualificação  técnica  de  funcionamento  previsto  no  caput deste  artigo  poderá  ser
obtido  perante  o  Conselho  Executivo  das  NormasPadrão    CENP,  entidade  sem  fins  lucrativos,  integrado  e
gerido por entidades nacionais que representam veículos, anunciantes e agências, ou por entidade equivalente,
legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de propaganda. 

§  2o    A  agência  contratada  nos  termos  desta  Lei  só  poderá  reservar  e  comprar  espaço  ou  tempo
publicitário de veículos de divulgação, por conta e por ordem dos seus clientes, se previamente os  identificar e
tiver sido por eles expressamente autorizada. 

CAPÍTULO II

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

Art. 5o  As licitações previstas nesta Lei serão processadas pelos órgãos e entidades responsáveis pela
contratação, respeitadas as modalidades definidas no art. 22 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, adotando
se como obrigatórios os tipos “melhor técnica” ou “técnica e preço”. 

Art.  6o    A  elaboração  do  instrumento  convocatório  das  licitações  previstas  nesta  Lei  obedecerá  às
exigências do art. 40 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, com exceção das previstas nos incisos I e II do
seu § 2o, e às seguintes: 

I  os documentos de habilitação serão apresentados apenas pelos licitantes classificados no julgamento
final das propostas, nos termos do inciso XI do art. 11 desta Lei; 

II  as informações suficientes para que os interessados elaborem propostas serão estabelecidas em um
briefing, de forma precisa, clara e objetiva; 

III    a  proposta  técnica  será  composta  de  um  plano  de  comunicação  publicitária,  pertinente  às
informações expressas no briefing, e de um conjunto de informações referentes ao proponente; 

IV  o plano de comunicação publicitária previsto no  inciso  III deste artigo será apresentado em 2 (duas)
vias, uma sem a identificação de sua autoria e outra com a identificação; 

V    a  proposta  de  preço  conterá  quesitos  representativos  das  formas  de  remuneração  vigentes  no
mercado publicitário; 

VI   o  julgamento das propostas  técnicas e de preços e o  julgamento  final  do  certame serão  realizados
exclusivamente com base nos critérios especificados no instrumento convocatório; 

VII   a subcomissão  técnica prevista no § 1o do art. 10 desta Lei  reavaliará a pontuação atribuída  a  um
quesito  sempre  que  a  diferença  entre  a  maior  e  a  menor  pontuação  for  superior  a  20%  (vinte  por  cento)  da
pontuação  máxima  do  quesito,  com  o  fim  de  restabelecer  o  equilíbrio  das  pontuações  atribuídas,  de
conformidade com os critérios objetivos postos no instrumento convocatório; 

VIII   serão  fixados critérios objetivos e automáticos de  identificação da proposta mais vantajosa para a
administração,  no  caso  de  empate  na  soma de  pontos  das  propostas  técnicas,  nas  licitações  do  tipo  “melhor
técnica”; 

IX    o  formato  para  apresentação  pelos  proponentes  do  plano  de  comunicação  publicitária  será
padronizado quanto a seu tamanho, a fontes tipográficas, a espaçamento de parágrafos, a quantidades e formas
dos  exemplos  de  peças  e  a  outros  aspectos  pertinentes,  observada  a  exceção  prevista  no  inciso  XI  deste
artigo; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4680.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art40
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X    para  apresentação  pelos  proponentes  do  conjunto  de  informações  de  que  trata  o  art.  8o  desta  Lei,
poderão ser fixados o número máximo de páginas de texto, o número de peças e trabalhos elaborados para seus
clientes  e  as  datas  a  partir  das  quais  devam  ter  sido  elaborados  os  trabalhos,  e  veiculadas,  distribuídas,
exibidas ou expostas as peças; 

XI    na  elaboração  das  tabelas,  planilhas  e  gráficos  integrantes  do  plano  de  mídia  e  não  mídia,  os
proponentes poderão utilizar as fontes tipográficas que julgarem mais adequadas para sua apresentação; 

XII    será  vedada  a  aposição,  a  qualquer  parte  da  via  não  identificada  do  plano  de  comunicação
publicitária,  de marca,  sinal  ou  palavra  que  possibilite  a  identificação  do  seu  proponente  antes  da  abertura  do
invólucro de que trata o § 2o do art. 9o desta Lei; 

XIII    será  vedada  a  aposição  ao  invólucro  destinado  às  informações  de  que  trata  o  art.  8o  desta  Lei,
assim  como dos  documentos  nele  contidos,  de  informação, marca,  sinal,  etiqueta  ou  qualquer  outro  elemento
que  identifique  a  autoria  do  plano  de  comunicação  publicitária,  em  qualquer  momento  anterior  à  abertura  dos
invólucros de que trata o § 2o do art. 9o desta Lei; 

XIV    será  desclassificado  o  licitante  que  descumprir  o  disposto  nos  incisos  XII  e  XIII  deste  artigo  e
demais disposições do instrumento convocatório. 

§ 1o  No caso do inciso VII deste artigo, persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação
do  quesito,  os membros  da  subcomissão  técnica,  autores  das  pontuações  consideradas  destoantes,  deverão
registrar  em  ata  as  razões  que  os  levaram  a  manter  a  pontuação  atribuída  ao  quesito  reavaliado,  que  será
assinada por todos os membros da subcomissão e passará a compor o processo da licitação. 

§  2o    Se  houver  desclassificação  de  alguma  proposta  técnica  por  descumprimento  de  disposições  do
instrumento convocatório, ainda assim será atribuída pontuação a seus quesitos, a ser lançada em planilhas que
ficarão  acondicionadas  em  invólucro  fechado  e  rubricado  no  fecho  pelos  membros  da  subcomissão  técnica
prevista no § 1o do art. 10 desta Lei, até que expirem os prazos para  interposição de recursos relativos a essa
fase da licitação, exceto nos casos em que o descumprimento resulte na  identificação do proponente antes da
abertura do invólucro de que trata o § 2o do art. 9o desta Lei. 

Art. 7o  O plano de comunicação publicitária de que  trata o  inciso  III do art. 6o desta Lei será composto
dos seguintes quesitos: 

I    raciocínio  básico,  sob  a  forma  de  texto,  que  apresentará  um  diagnóstico  das  necessidades  de
comunicação publicitária do órgão ou entidade responsável pela licitação, a compreensão do proponente sobre o
objeto da licitação e os desafios de comunicação a serem enfrentados; 

II  estratégia de comunicação publicitária, sob a forma de texto, que indicará e defenderá as linhas gerais
da proposta  para  suprir  o  desafio  e  alcançar  os  resultados  e metas  de  comunicação  desejadas  pelo  órgão  ou
entidade responsável pela licitação; 

III  ideia criativa, sob a forma de exemplos de peças publicitárias, que corresponderão à resposta criativa
do proponente aos desafios e metas por ele explicitados na estratégia de comunicação publicitária; 

IV  estratégia de mídia e não mídia, em que o proponente explicitará e justificará a estratégia e as táticas
recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação publicitária por ela sugerida e em função da
verba  disponível  indicada  no  instrumento  convocatório,  apresentada  sob  a  forma  de  textos,  tabelas,  gráficos,
planilhas e por quadro resumo que  identificará as peças a serem veiculadas ou distribuídas e suas respectivas
quantidades, inserções e custos nominais de produção e de veiculação. 

Art. 8o   O  conjunto  de  informações  a  que  se  refere  o  inciso  III  do  art.  6o desta  Lei  será  composto  de
quesitos  destinados  a  avaliar  a  capacidade  de  atendimento  do  proponente  e  o  nível  dos  trabalhos  por  ele
realizados para seus clientes. 

Art. 9o   As propostas de preços serão apresentadas em 1  (um)  invólucro e as propostas  técnicas  em 3
(três)  invólucros distintos, destinados um para a via não  identificada do plano de comunicação publicitária,  um
para a via  identificada do plano de comunicação publicitária e outro para as demais  informações  integrantes da
proposta técnica. 

§ 1o  O invólucro destinado à apresentação da via não  identificada do plano de comunicação publicitária
será padronizado e fornecido previamente pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, sem nenhum tipo de
identificação. 
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§ 2o   A via  identificada do plano de comunicação publicitária  terá o mesmo  teor da via não  identificada,
sem os exemplos de peças referentes à ideia criativa. 

Art.  10.    As  licitações  previstas  nesta  Lei  serão  processadas  e  julgadas  por  comissão  permanente  ou
especial, com exceção da análise e julgamento das propostas técnicas. 

§ 1o   As propostas  técnicas serão analisadas e  julgadas por subcomissão  técnica, constituída por, pelo
menos, 3 (três) membros que sejam formados em comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem em uma
dessas áreas,  sendo que,  pelo menos,  1/3  (um  terço)  deles não  poderão manter  nenhum vínculo  funcional  ou
contratual, direto ou indireto, com o órgão ou a entidade responsável pela licitação.

§ 2o  A escolha dos membros da subcomissão técnica darseá por sorteio, em sessão pública, entre os
nomes  de  uma  relação  que  terá,  no mínimo,  o  triplo  do  número  de  integrantes  da  subcomissão,  previamente
cadastrados,  e  será  composta  por,  pelo menos,  1/3  (um  terço)  de  profissionais  que  não mantenham  nenhum
vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com o órgão ou entidade responsável pela licitação. 

§ 3o  Nas contratações de valor estimado em até 10 (dez) vezes o limite previsto na alínea a do inciso  II
do art. 23 da Lei no 8.666, de 21 de  junho de 1993, a  relação prevista no § 2o  deste artigo  terá, no mínimo,  o
dobro do número de  integrantes da  subcomissão  técnica e  será  composta por,  pelo menos,  1/3  (um  terço)  de
profissionais  que  não mantenham  nenhum  vínculo  funcional  ou  contratual,  direto  ou  indireto,  com  o  órgão  ou
entidade responsável pela licitação. 

§ 4o   A  relação dos nomes referidos nos §§ 2o e 3o deste artigo será publicada na  imprensa oficial, em
prazo não inferior a 10 (dez) dias da data em que será realizada a sessão pública marcada para o sorteio. 

§ 5o  Para os fins do cumprimento do disposto nesta Lei, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão
pública  destinada  ao  sorteio,  qualquer  interessado  poderá  impugnar  pessoa  integrante  da  relação  a  que  se
referem os §§ 2o, 3o e 4o deste artigo, mediante fundamentos jurídicos plausíveis. 

§ 6o  Admitida a  impugnação, o  impugnado  terá o direito de absterse de atuar na subcomissão  técnica,
declarandose impedido ou suspeito, antes da decisão da autoridade competente. 

§ 7o   A abstenção do  impugnado ou o acolhimento da  impugnação, mediante decisão  fundamentada  da
autoridade  competente,  implicará,  se  necessário,  a  elaboração  e  a  publicação  de  nova  lista,  sem  o  nome
impugnado, respeitado o disposto neste artigo. 

§ 8o    A  sessão  pública  será  realizada  após  a  decisão motivada  da  impugnação,  em  data  previamente
designada,  garantidos  o  cumprimento  do  prazo  mínimo  previsto  no  §  4o  deste  artigo  e  a  possibilidade  de
fiscalização do sorteio por qualquer interessado. 

§ 9o  O sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das vagas da subcomissão  técnica,
de  acordo  com  a  proporcionalidade  do  número  de membros  que mantenham  ou  não  vínculo  com  o  órgão  ou
entidade responsável pela licitação, nos termos dos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo. 

§  10.    Nas  licitações  previstas  nesta  Lei,  quando  processadas  sob  a  modalidade  de  convite,  a
subcomissão  técnica,  excepcionalmente,  nas  pequenas  unidades  administrativas  e  sempre  que  for
comprovadamente  impossível  o  cumprimento  do  disposto  neste  artigo,  será  substituída  pela  comissão
permanente  de  licitação  ou,  inexistindo  esta,  por  servidor  formalmente  designado  pela  autoridade  competente,
que deverá possuir conhecimentos na área de comunicação, publicidade ou marketing. 

Art. 11.  Os invólucros com as propostas técnicas e de preços serão entregues à comissão permanente
ou especial na data, local e horário determinados no instrumento convocatório. 

§ 1o  Os integrantes da subcomissão técnica não poderão participar da sessão de recebimento e abertura
dos invólucros com as propostas técnicas e de preços. 

§  2o    Os  invólucros  padronizados  com  a  via  não  identificada  do  plano  de  comunicação  publicitária  só
serão recebidos pela comissão permanente ou especial se não apresentarem marca, sinal, etiqueta ou qualquer
outro elemento capaz de identificar a licitante. 

§ 3o    A  comissão  permanente  ou  especial  não  lançará  nenhum  código,  sinal  ou  marca  nos  invólucros
padronizados nem nos documentos que compõem a via não identificada do plano de comunicação publicitária. 
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§ 4o  O processamento e o julgamento da licitação obedecerão ao seguinte procedimento: 

I    abertura  dos  2  (dois)  invólucros  com  a  via  não  identificada  do  plano  de  comunicação  e  com  as
informações de que trata o art. 8o desta Lei, em sessão pública, pela comissão permanente ou especial; 

II  encaminhamento das propostas técnicas à subcomissão técnica para análise e julgamento; 

III  análise individualizada e julgamento do plano de comunicação publicitária, desclassificandose as que
desatenderem  as  exigências  legais  ou  estabelecidas  no  instrumento  convocatório,  observado  o  disposto  no
inciso XIV do art. 6o desta Lei; 

IV  elaboração de ata de julgamento do plano de comunicação publicitária e encaminhamento à comissão
permanente ou especial, juntamente com as propostas, as planilhas com as pontuações e a justificativa escrita
das razões que as fundamentaram em cada caso;  

V    análise  individualizada  e  julgamento  dos  quesitos  referentes  às  informações  de  que  trata  o  art.  8o
desta  Lei,  desclassificandose  as  que  desatenderem  quaisquer  das  exigências  legais  ou  estabelecidas  no
instrumento convocatório; 

VI    elaboração  de  ata  de  julgamento  dos  quesitos  mencionados  no  inciso  V  deste  artigo  e
encaminhamento  à  comissão  permanente  ou  especial,  juntamente  com  as  propostas,  as  planilhas  com  as
pontuações e a justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso; 

VII    realização  de  sessão  pública  para  apuração  do  resultado  geral  das  propostas  técnicas,  com  os
seguintes procedimentos: 

a) abertura dos invólucros com a via identificada do plano de comunicação publicitária; 

b)  cotejo  entre  as  vias  identificadas  e  não  identificadas  do  plano  de  comunicação  publicitária,  para
identificação de sua autoria; 

c) elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos de cada proposta
técnica; 

d) proclamação do resultado do julgamento geral da proposta técnica, registrandose em ata as propostas
desclassificadas e a ordem de classificação; 

VIII    publicação  do  resultado  do  julgamento  da  proposta  técnica,  com  a  indicação  dos  proponentes
desclassificados  e  da  ordem  de  classificação  organizada  pelo  nome  dos  licitantes,  abrindose  prazo  para
interposição de recurso, conforme disposto na alínea b do inciso I do art. 109 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993; 

IX  abertura dos invólucros com as propostas de preços, em sessão pública, obedecendose ao previsto
nos incisos II, III e IV do § 1º do art. 46 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nas licitações do tipo “melhor
técnica”, e ao disposto no § 2º do art. 46 da mesma Lei, nas licitações do tipo “técnica e preço”; 

X    publicação  do  resultado  do  julgamento  final  das  propostas,  abrindose  prazo  para  interposição  de
recurso, conforme disposto na alínea b do inciso I do art. 109 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

XI    convocação  dos  licitantes  classificados  no  julgamento  final  das  propostas  para  apresentação  dos
documentos de habilitação; 

XII    recebimento e abertura do  invólucro  com os documentos de habilitação dos  licitantes previstos no
inciso XI deste artigo, em sessão pública, para análise da sua conformidade com as condições estabelecidas na
legislação em vigor e no instrumento convocatório; 

XIII    decisão  quanto  à  habilitação  ou  inabilitação  dos  licitantes  previstos  no  inciso  XI  deste  artigo  e
abertura do prazo para interposição de recurso, nos termos da alínea a do inciso I do art. 109 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993; 

  XIV    reconhecida  a  habilitação  dos  licitantes,  na  forma  dos  incisos  XI,  XII  e  XIII  deste  artigo,  será
homologado o procedimento e adjudicado o objeto licitado, observado o disposto no § 3o do art. 2o desta Lei. 

Art.  12.   O  descumprimento,  por  parte  de  agente  do  órgão  ou  entidade  responsável  pela  licitação,  dos
dispositivos  desta  Lei  destinados  a  garantir  o  julgamento  do  plano  de  comunicação  publicitária  sem  o
conhecimento de sua autoria, até a abertura dos invólucros de que trata a alínea a do  inciso VII do § 4o do art.
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11  desta  Lei,  implicará  a  anulação  do  certame,  sem  prejuízo  da  apuração  de  eventual  responsabilidade
administrativa, civil ou criminal dos envolvidos na irregularidade. 

CAPÍTULO III

DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE

PUBLICIDADE E DA SUA EXECUÇÃO 

Art. 13.  A definição do objeto do contrato de serviços previstos nesta Lei e das cláusulas que o integram
darseá  em  estrita  vinculação  ao  estabelecido  no  instrumento  convocatório  da  licitação  e  aos  termos  da
legislação em vigor. 

Parágrafo  único.    A  execução  do  contrato  darseá  em  total  conformidade  com  os  termos  e  condições
estabelecidas na licitação e no respectivo instrumento contratual. 

Art.  14.    Somente  pessoas  físicas  ou  jurídicas  previamente  cadastradas  pelo  contratante  poderão
fornecer  ao  contratado  bens  ou  serviços  especializados  relacionados  com  as  atividades  complementares  da
execução do objeto do contrato, nos termos do § 1o do art. 2o desta Lei. 

§ 1o   O  fornecimento  de  bens  ou  serviços  especializados  na  conformidade  do  previsto  no  caput  deste
artigo  exigirá  sempre  a  apresentação  pelo  contratado  ao  contratante  de  3  (três)  orçamentos  obtidos  entre
pessoas que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido. 

§ 2o   No caso do § 1o deste artigo, o contratado procederá à coleta de orçamentos de  fornecedores em
envelopes  fechados,  que  serão  abertos  em  sessão  pública,  convocada  e  realizada  sob  fiscalização  do
contratante,  sempre  que  o  fornecimento  de  bens  ou  serviços  tiver  valor  superior  a  0,5%  (cinco  décimos  por
cento) do valor global do contrato. 

§  3o    O  fornecimento  de  bens  ou  serviços  de  valor  igual  ou  inferior  a  20%  (vinte  por  cento)  do  limite
previsto  na  alínea  a  do  inciso  II  do  art.  23  da  Lei  no  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  está  dispensado  do
procedimento previsto no § 2o deste artigo. 

Art. 15.   Os custos e as despesas de veiculação apresentados ao contratante para pagamento deverão
ser  acompanhados  da  demonstração  do  valor  devido  ao  veículo,  de  sua  tabela  de  preços,  da  descrição  dos
descontos  negociados  e  dos  pedidos  de  inserção  correspondentes,  bem  como  de  relatório  de  checagem  de
veiculação, a cargo de empresa independente, sempre que possível. 

Parágrafo  único.    Pertencem ao  contratante  as  vantagens  obtidas  em  negociação  de  compra  de mídia
diretamente ou por intermédio de agência de propaganda, incluídos os eventuais descontos e as bonificações na
forma de tempo, espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos pelo veículo de divulgação. 

Art.  16.    As  informações  sobre  a  execução  do  contrato,  com  os  nomes  dos  fornecedores  de  serviços
especializados  e  veículos,  serão  divulgadas  em  sítio  próprio  aberto  para  o  contrato  na  rede  mundial  de
computadores, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados. 

Parágrafo  único.    As  informações  sobre  valores  pagos  serão  divulgadas  pelos  totais  de  cada  tipo  de
serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação. 

Art.  17.    As  agências  contratadas  deverão,  durante  o  período  de,  no  mínimo,  5  (cinco)  anos  após  a
extinção  do  contrato,  manter  acervo  comprobatório  da  totalidade  dos  serviços  prestados  e  das  peças
publicitárias produzidas. 

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 18.  É facultativa a concessão de planos de incentivo por veículo de divulgação e sua aceitação por
agência de propaganda, e os frutos deles resultantes constituem, para todos os fins de direito, receita própria da
agência e não estão compreendidos na obrigação estabelecida no parágrafo único do art. 15 desta Lei. 

§  1o    A  equação  econômicofinanceira  definida  na  licitação  e  no  contrato  não  se  altera  em  razão  da
vigência  ou  não  de  planos  de  incentivo  referidos  no  caput  deste  artigo,  cujos  frutos  estão  expressamente
excluídos dela. 

§ 2o   As agências de propaganda não poderão,  em nenhum caso,  sobrepor  os planos de  incentivo  aos
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interesses dos contratantes, preterindo veículos de divulgação que não os concedam ou priorizando os que os
ofereçam, devendo sempre conduzirse na orientação da escolha desses veículos de acordo com pesquisas e
dados técnicos comprovados. 

§ 3o   O desrespeito ao disposto no § 2o deste artigo constituirá grave violação aos deveres contratuais
por  parte  da  agência  contratada  e  a  submeterá  a  processo  administrativo  em  que,  uma  vez  comprovado  o
comportamento injustificado, implicará a aplicação das sanções previstas no caput do art. 87 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993. 

Art.  19.    Para  fins  de  interpretação  da  legislação  de  regência,  valores  correspondentes  ao  desconto
padrão  de  agência  pela  concepção,  execução  e  distribuição  de  propaganda,  por  ordem  e  conta  de  clientes
anunciantes,  constituem  receita  da  agência  de  publicidade  e,  em  consequência,  o  veículo  de  divulgação  não
pode, para quaisquer fins, faturar e contabilizar tais valores como receita própria, inclusive quando o repasse do
descontopadrão à agência de publicidade for efetivado por meio de veículo de divulgação. 

Parágrafo único.  (VETADO) 

Art.  20.    O  disposto  nesta  Lei  será  aplicado  subsidiariamente  às  empresas  que  possuem  regulamento
próprio de contratação, às licitações já abertas, aos contratos em fase de execução e aos efeitos pendentes dos
contratos já encerrados na data de sua publicação. 

Art. 21.  Serão discriminadas em categorias de programação específicas no projeto e na lei orçamentária
anual  as  dotações  orçamentárias  destinadas  às  despesas  com  publicidade  institucional  e  com  publicidade  de
utilidade pública,  inclusive quando for produzida ou veiculada por órgão ou entidade integrante da administração
pública. 

Art. 22.  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Brasília,  29  de abril de 2010; 189o da Independência e 122o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.4.2010
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº  4  DE  21  DE DEZEMBRO DE 2010. 

 
 

Disciplina as licitações e os contratos de serviços de publicidade 
prestados por intermédio de agência de propaganda a órgão ou 
entidade do Poder Executivo Federal e dá outras providências. 

 
 
 O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (SECOM), no uso da competência que lhe conferem o art. 87, parágrafo 
único, inciso II, da Constituição Federal, e o art. 2º-B, inciso V, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, com 
fundamento na Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, e no Decreto nº 6.555, de 8 de setembro de 2008, 
mediante a aplicação complementar das Leis nos 4.680, de 18 de junho de 1965, e 8.666, de 21 de junho de 
1993, resolve: 
 
 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 
 Art. 1º  Os procedimentos referentes às licitações e à execução dos contratos de serviços de 
publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda a órgão ou entidade obedecerão ao disposto 
nesta Instrução Normativa, no Decreto nº 4.563, de 31 de dezembro de 2002, no Decreto no 6.555, de 8 de 
setembro de 2008, na Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, e, de forma complementar, nas Leis nos 4.680, de 
18 de junho de 1965, e 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
 Art. 2º  Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 
 
 I - ação publicitária: o conjunto dos serviços executados internamente pela agência contratada e 
dos serviços por ela intermediados junto a fornecedores e a veículos de divulgação, referentes a peça e ou 
material publicitário, mediante demanda do anunciante, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e 
ao direito à informação, de promover a venda de bens ou serviços, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou 
instituições ou de informar o público em geral; 
 
 II - agência: a agência de propaganda especializada na arte e na técnica publicitárias, que, com a 
utilização de técnicos e especialistas, estuda, planeja, conceitua, concebe, cria, executa internamente, 
intermedeia e supervisiona a execução externa e distribui publicidade; 
 
 III - anunciante: o órgão ou a entidade que realize licitação de serviços de publicidade prestados por 
intermédio de agência e ou que seja signatário de contrato dessa espécie de serviços;  
 
 IV - atividades complementares: as atividades referentes à execução de serviços especializados 
prestados por fornecedores, previstos nos incisos I, II e III do art. 9º desta Instrução Normativa; 
 
 V - briefing: o documento elaborado pelo anunciante no qual são registradas, de forma clara, 
precisa e objetiva, as informações necessárias e suficientes para a elaboração de proposta pela licitante, na 
licitação; 
 



 

 

 VI - cadastro de fornecedores: o cadastro de pessoas físicas ou jurídicas aptas a fornecer serviços 
especializados à contratada, relacionados com as atividades complementares referentes à execução do objeto do 
contrato; 
 
 VII - cadastro para a subcomissão técnica: o cadastro integrado pelas pessoas cujos nomes 
possam compor relação da qual serão extraídos por sorteio os participantes da subcomissão técnica de 
determinada licitação; 
 
 VIII - coleta de orçamento: o procedimento utilizado para escolher a melhor proposta de 
fornecimento de bens ou serviços especializados à contratada; 
 
 IX - comissão especial: a comissão criada por anunciante especialmente com a função de processar 
e julgar os procedimentos relativos às licitações, exceto quanto à análise e julgamento das propostas técnicas; 
 
 X - campanha: o conjunto coordenado de peças e ou de material de publicidade criados e 
produzidos para veiculação, exposição e ou distribuição, conforme o caso;  
 
 XI - compra de mídia: a compra, pela contratada, de espaço e ou tempo para a inserção de 
mensagens em veículos de divulgação; 
 
 XII - contratada: a agência ou o consórcio de agências contratado para prestar serviços de 
publicidade; 
 
 XIII - contrato: o instrumento firmado entre órgão ou entidade e agência ou consórcio de agências, 
para a prestação de serviços de publicidade; 
 
 XIV - distribuição:  
 
 a) o modo, indicado pela licitante, como deve ser feita a veiculação, exposição e ou distribuição 
(‘b’) das peças e ou material integrantes de sua proposta;  
 
 b) o encaminhamento de peças e ou material, pelo anunciante ou pela contratada, a públicos de 
interesse; 
 
 c) a referência genérica feita a procedimentos adotados pela contratada para que peças e ou material 
cheguem a veículos de divulgação. 
 
 XV - exposição: a colocação de mensagem em espaços não comercializados;  
 
 XVI - fornecedor: a pessoa física ou jurídica previamente cadastrada pelo anunciante, apta a 
fornecer à contratada bens ou serviços especializados relacionados com as atividades complementares da 
execução do objeto do contrato; 
 
 XVII - licitação: uma das modalidades de licitação previstas no art. 22 da Lei nº 8.666, de 1993, 
aplicável à licitação dos serviços de publicidade; 
 
 XVIII - licitante: a agência ou o consórcio de agências participante de licitação; 
 
 XIX - meio de divulgação: o conjunto de veículos da mesma espécie; 
 

XX - mídia: o conjunto dos meios ou dos veículos de divulgação; 
 



 

 

 XXI - não mídia: os meios que não implicam a compra de espaço e ou tempo em veículos de 
divulgação para a transmissão de mensagem publicitária; 
 
 XXII - peça e material publicitário: os elementos isolados de comunicação publicitária ou 
integrantes de uma campanha; 
 

XXIII - pedido de inserção: o documento por meio do qual a contratada formaliza a contratação da 
compra de mídia; 
 

XXIV - plano de mídia: o documento que reúne as estratégias e as táticas a serem adotadas em 
relação aos meios de divulgação e apresenta a programação de veículos e programas para se atingir 
determinado objetivo. Quando inclui peças e material de não mídia, diz-se plano de mídia e não mídia; 
 
 XXV - órgão ou entidade: o ministério, a secretaria especial, a autarquia, a fundação, a empresa 
pública ou a sociedade de economia mista, integrante do Poder Executivo Federal; 
 

XXVI - reserva de espaço e ou tempo: a ação por meio da qual a contratada manifesta a intenção 
de utilização de espaço e ou tempo em veículos de divulgação;  
 
 XXVII - seleção interna: o procedimento instituído pelo anunciante para escolher a melhor 
proposta entre as apresentadas pelas contratadas para a realização de uma ação publicitária; 
 
 XXVIII - serviço de publicidade: o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham 
por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 
intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o 
intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de promover a venda de bens ou 
serviços, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral; 
 
 XXIX - subcomissão técnica: a comissão especialmente criada por anunciante com a função de 
analisar e julgar as propostas técnicas apresentadas na licitação; 
 
 XXX - veiculação: a transmissão de mensagem publicitária por veículo de divulgação; 
 
 XXXI - veículo de divulgação: qualquer empresa ou entidade capaz de comercializar espaço e ou 
tempo publicitário e de transmitir mensagens ao público.  
 
 

Capítulo II 
DA LICITAÇÃO 

Seção I 
Das disposições gerais 

 
 Art. 3º  Os serviços de publicidade previstos nesta Instrução Normativa serão contratados com 
agência cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei nº 4.680, de 1965, e que tenham obtido certificado de 
qualificação técnica de funcionamento. 
 
 § 1º A execução externa da ação publicitária será efetuada mediante a intermediação da contratada, 
por ordem e conta do anunciante.  
 

§ 2º O certificado de qualificação técnica de funcionamento previsto no caput deste artigo será 
obtido perante o Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) ou entidade equivalente, legalmente 
reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de propaganda. 



 

 

 
 Art. 4º  O anunciante poderá instituir processo licitatório que preveja a adjudicação do objeto a mais 
de uma agência, no mesmo certame, sem a segregação em itens ou contas publicitárias, decisão que será 
fundamentada nos autos do procedimento licitatório. 
 
 § 1º As contratadas atuarão de acordo com solicitação do anunciante e não terão, particularmente, 
exclusividade em relação a nenhuma das ações publicitárias objeto da contratação, as quais serão executadas 
indistintamente e independentemente da classificação das contratadas no certame. 
 
 § 2º Para a execução das ações publicitárias realizadas ao abrigo dos contratos referidos no § 1º 
deste artigo, o anunciante instituirá procedimento de seleção interna entre as contratadas, em função do 
montante de recursos envolvidos e das características das ações a serem realizadas, de acordo com os princípios 
da economicidade, da eficiência e da razoabilidade. 
 
 § 3º O procedimento de que trata o § 2º deste artigo será aprovado pela administração e publicado no 
Diário Oficial da União. 
 
 Art. 5º  A licitação será processada de acordo com as modalidades concorrência, tomada de preços 
ou convite, definidas no art. 22 da Lei nº 8.666, de 1993, adotando-se como obrigatórios os tipos ‘melhor 
técnica’ ou ‘técnica e preço’. 
 
 Art. 6º  Será previamente submetida à SECOM a minuta de edital de licitação destinado à 
contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência, de responsabilidade: 
 
 I - da administração direta em todos os casos; 
 
 II - da administração indireta, na contratação de valor anual superior a 4 (quatro) vezes o limite 
previsto na alínea ‘a’ do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
 § 1º Para a análise da SECOM, a minuta de edital deverá estar acompanhada do briefing e dos 
demais documentos que o integram, após prévia aprovação do órgão jurídico do anunciante. 
 
 § 2º O anunciante utilizará o roteiro que constitui o Anexo I desta Instrução Normativa para a 
elaboração do briefing, com as adaptações necessárias ao atendimento das finalidades de cada caso. 
 
 § 3º A SECOM terá 10 (dez) dias úteis para análise e pronunciamento sobre a minuta de edital, com 
seus anexos, que lhe for previamente submetida. 
 
 Art. 7º  A SECOM dará consultoria, para elaboração de minuta de edital de que trata o art. 6º, ao 
anunciante que solicitar. 
 
 

Seção II 
Do objeto 

 
 Art. 8º  Constituem objeto do edital de licitação e do contrato os serviços de publicidade definidos 
no inciso XXVIII do art. 2º. 
 
 Art. 9º  Podem integrar o objeto do edital e do contrato as atividades complementares pertinentes aos 
seguintes serviços especializados:  
 



 

 

 I - planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de 
conhecimento relativos à execução do contrato;  
 
 II - criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a 
expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias; 
 
 III - produção e execução técnica das peças e ou material criados pela contratada. 
 
 § 1º É vedado incluir outros serviços não previstos neste artigo, em especial as atividades de 
promoção, de patrocínio, de assessoria de comunicação, imprensa e relações públicas e a realização de eventos 
festivos de qualquer natureza. 
 
 § 2º As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos no inciso I deste artigo terão a 
finalidade de: 
 
 I - gerar conhecimento sobre o mercado ou o ambiente de atuação do anunciante, o público-alvo e os 
veículos de divulgação nos quais serão difundidas as campanhas ou peças;  
 
 II - aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a divulgação de mensagens; 
 
 III - possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças, vedada a inclusão de matéria 
estranha ou sem pertinência temática com a ação publicitária. 
 
 § 3º Não se compreendem como patrocínio mencionado no § 1º deste artigo os patrocínios 
publicitários de que trata o parágrafo único, I e II, do art. 2º da Instrução Normativa nº 2, de 16 de dezembro de 
2009.  
 
 § 4º É vedada a subcontratação de outra agência de propaganda para a execução dos serviços 
compreendidos no objeto do edital. 
 
 

Seção III 
Da proposta técnica 

 
 Art. 10.  Os quesitos e subquesitos que compõem a proposta técnica, os atributos a serem 
considerados no julgamento e os parâmetros de pontuação integram o Anexo II desta Instrução Normativa. 
 
 § 1º Os critérios de pontuação para o julgamento da proposta técnica serão fixados pelo anunciante 
em função das informações integrantes do briefing e das peculiaridades de suas ações de comunicação 
publicitária, tendo como base os percentuais máximos e mínimos estabelecidos para cada conjunto de atributos 
previstos no mencionado Anexo II. 
 
 § 2º O anunciante, mediante justificativas técnicas, poderá propor à SECOM: 
 
 I - a alteração dos atributos e parâmetros de pontuação previstos no caput, bem como a retirada de 
parte deles ou o acréscimo de outros, no tocante ao quesito plano de comunicação publicitária e a seus 
subquesitos;  
 
 II - a alteração de quesitos, atributos e parâmetros de pontuação previstos no caput, bem como a 
retirada de parte deles ou o acréscimo de outros, no tocante aos quesitos capacidade de atendimento, repertório 
e relato de soluções de problemas de comunicação.  
 



 

 

 § 3º O julgamento do quesito plano de comunicação publicitária, composto dos subquesitos 
raciocínio básico, estratégia de comunicação publicitária, idéia criativa e estratégia de mídia e não mídia, será 
efetuado com base em proposta sem identificação de sua autoria. 
 
 

Sessão IV 
Da proposta de preços 

 
 Art. 11.  A proposta de preços será constituída dos seguintes quesitos, a depender da composição 
dos serviços complementares integrantes do objeto: 
 

I - percentual de desconto sobre os custos dos serviços executados pela contratada; 
 
II - percentual de honorários incidente sobre os preços de serviços especializados prestados por 

fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não 
proporcione à licitante o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da 
Lei nº 4.680, de 1965; 

 
 III - percentual de honorários incidente sobre os preços de serviços especializados prestados por 
fornecedores, referentes ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de 
geração de conhecimento pertinentes à execução do contrato; 
 
 IV - percentual de honorários incidente sobre os preços de serviços especializados prestados por 
fornecedores, referentes à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária 
destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias. 
 
 § 1º O anunciante, mediante justificativas técnicas, poderá propor à SECOM alteração, retirada ou 
acréscimo de quesitos.  
 
 § 2º Os critérios de pontuação da proposta de preços serão fixados pelo anunciante em função das 
peculiaridades de suas ações de comunicação publicitária. 

 
§ 3º O anunciante poderá solicitar à SECOM informações sobre descontos, honorários e repasses 

vigentes em contratações similares de outros integrantes do Poder Executivo Federal, para instrução de 
processo licitatório e prorrogação de vigência contratual. 
 
 

Seção V 
Do edital 

 
 Art. 12.  A elaboração do edital obedecerá às exigências do art. 40 da Lei nº 8.666, de 1993, exceto 
em relação ao projeto básico e ou executivo e ao orçamento estimado em planilhas de quantitativos de preços 
unitários, previstos no § 2º, incisos I e II do mencionado dispositivo legal. 
 
 Art. 13.  O julgamento das propostas técnicas e de preços e o julgamento final do certame serão 
efetuados exclusivamente com base nos critérios especificados no instrumento convocatório. 

 
 

Subseção I 
Das disposições do edital sobre a proposta técnica 

 
 Art. 14.  O edital determinará que: 



 

 

 
 I - o plano de comunicação publicitária será apresentado em 2 (duas) vias, uma sem identificação e 
outra com a identificação de sua autoria; 
 
 II - será vedada a aposição, em qualquer parte da via não identificada do plano de comunicação 
publicitária, de informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que possibilite a identificação da 
licitante antes da abertura do invólucro que contém sua via identificada; 
 
 III - será vedada a aposição no invólucro referente à capacidade de atendimento, ao repertório e ao 
relato de soluções de problemas de comunicação, assim como nos documentos nele contidos, de informação, 
marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que possibilite a identificação da autoria do plano de 
comunicação publicitária, em momento anterior à abertura do invólucro que contém sua via identificada; 
 
 IV - será desclassificada a licitante que descumprir o disposto nos incisos II e III deste artigo e 
demais disposições do instrumento convocatório; 
 
 V - será atribuída pontuação à proposta técnica desclassificada por descumprir o edital, exceto no 
tocante às condutas vedadas previstas nos incisos II e III deste artigo, cuja planilha ficará acondicionada em 
invólucro fechado e rubricado no fecho pelos membros da subcomissão técnica até que se expire o prazo para 
recurso; 
 
 VI - a subcomissão técnica reavaliará a pontuação atribuída a um quesito ou subquesito sempre que 
a diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a 20% (vinte por cento) da pontuação máxima do 
quesito ou subquesito, com o fim de restabelecer o equilíbrio das pontuações atribuídas, de conformidade com 
os critérios objetivos postos no instrumento convocatório; 
 
 VII - no caso do inciso VI deste artigo, se persistir a diferença de pontuação após a reavaliação do 
quesito, os autores das pontuações deverão registrar em ata as razões que os levaram a manter a pontuação 
atribuída ao quesito, a qual será assinada por todos os membros da subcomissão técnica e passará a compor o 
processo da licitação; 
 
 VIII - as propostas técnicas serão apresentadas em 3 (três) invólucros distintos, destinados um para a 
via não identificada do plano de comunicação publicitária, um para a via identificada do plano de comunicação 
publicitária e outro para o conjunto formado pela capacidade de atendimento, repertório e relato de soluções de 
problemas de comunicação; 
 
 IX - o invólucro destinado à apresentação da via não identificada do plano de comunicação 
publicitária será padronizado e fornecido pelo anunciante responsável pela licitação, sem nenhum tipo de 
identificação; 
 
 X - a comissão especial de licitação não receberá nenhum dos invólucros com as propostas técnica e 
de preços, se o invólucro com a via não identificada do plano de comunicação publicitária estiver identificado, 
apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a identificação da licitante ou, ainda, se 
estiver danificado ou deformado pelas peças, material e ou demais documentos nele acondicionados de modo a 
possibilitar a identificação da licitante;  
 
 XI - a via identificada do plano de comunicação publicitária terá o mesmo teor da via não 
identificada, com a identificação da licitante, sem os exemplos de peças e ou material referentes à ideia criativa; 
  
 XII - os exemplos de peças e ou material da idéia criativa podem ser apresentados sob a forma de: 
 
 a) roteiro, leiaute e ou story-board impressos, para qualquer meio; 



 

 

 
b) protótipo ou ‘monstro’, para rádio e internet; 

 
c) story-board animado ou animatic, para TV e cinema. 

 
XIII - os exemplos de peças e ou material da idéia criativa devem ter formatos compatíveis com suas 

características e adequarem-se às dimensões do invólucro fornecido pelo anunciante; 
 
 XIV - deverá constar do plano simulado de distribuição das peças e ou do material da estratégia de 
mídia e não mídia um resumo geral com informações sobre, pelo menos: 
 

a) o período de distribuição; 
 
b) as quantidades de inserções das peças em veículos de divulgação; 
 
c) os valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em veículos de divulgação, 

separadamente por meios; 
 
d) os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção e ou na execução técnica de cada peça 

destinada a veículos de divulgação; 
 
e) as quantidades a serem produzidas de cada peça e ou material de não mídia; 
 
f) os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção de cada peça e ou material de não 

mídia; 
g) os valores (absolutos e percentuais) alocados na distribuição de cada peça e ou material de não 

mídia. 
 
 XV - na apuração dos valores de que trata a alínea ‘c’ do inciso XIV deste artigo, serão utilizados os 
preços de tabela cheia dos veículos; 
 
 XVI - cada relato de soluções de problemas de comunicação deverá ser formalmente referendado 
pelo respectivo cliente; 
 
 XVII - as peças e ou o material do repertório e o relato de soluções de problemas de comunicação 
não podem referir-se a ações de comunicação solicitadas ou aprovadas pelo anunciante. 
 
 § 1º Outras exigências poderão ser determinadas no edital, sem a imposição de regras que possam 
restringir o universo de potenciais concorrentes ou o caráter competitivo da licitação.  
 
 § 2º As informações suficientes para que os interessados elaborem propostas serão estabelecidas no 
briefing, que constituirá anexo do edital. 
 
 Art. 15.  O edital conterá: 
 
 I - os quesitos e subquesitos da proposta técnica, os critérios de julgamento e a pontuação atribuível 
a cada quesito ou subquesito; 
 
 II - o número máximo de páginas para o conjunto de textos de cada quesito; 
 



 

 

 III - os critérios objetivos e automáticos de identificação da proposta mais vantajosa para a 
administração, no caso de empate na soma de pontos das propostas técnicas, nas licitações do tipo ‘melhor 
técnica’; 
 
 IV - o formato para apresentação do plano de comunicação publicitária, que será padronizado 
quanto a seu tamanho, a fontes tipográficas, a espaçamento de parágrafos, a quantidades e formas dos exemplos 
de peças e ou material e a outros aspectos pertinentes, exceto na elaboração das tabelas, gráficos e planilhas 
integrantes do plano de mídia e não mídia, em que a licitante poderá utilizar as fontes tipográficas que julgar 
mais adequadas para sua apresentação; 
 
 V - a data de vigência das tabelas de preços dos veículos a serem considerados no cômputo dos 
valores de que trata a alínea ‘c’ do inciso XIV do art. 14; 
 
 VI - as condições de apresentação dos textos e documentos da capacidade de atendimento, do 
repertório e do relato de soluções de problemas de comunicação;  
 
 VII - o número de relatos de soluções de problemas de comunicação que deverá ser apresentado e o 
número de peças e ou material permitido para cada relato; 
 
 VIII - o modo como cada relato de soluções de problemas de comunicação deverá ser formalmente 
referendado pelo respectivo cliente; 
 
 IX - o número de peças e ou material que deverá constituir o repertório; 
 
 X - o número máximo de exemplos de peças e ou material que poderá ser apresentado na idéia 
criativa; 
 XI - a data a partir da qual devem ter sido veiculadas, expostas e ou distribuídas as peças e ou 
material do repertório; 
 
 XII - a data a partir da qual devem ter sido implementadas as propostas descritas no relato de 
soluções de problemas de comunicação. 
 
 § 1º A fixação no edital das datas de que tratam os incisos XI e XII deste artigo deve ser precedida 
de cuidados capazes de não restringir o caráter competitivo do certame. 
 
 § 2º A depender das circunstâncias do caso concreto, relacionadas com o valor estimado da 
contratação, com a expectativa do número de licitantes e outros aspectos pertinentes, o número máximo de 
exemplos de que trata o inciso X e as datas de que tratam os incisos XI e XII, todos deste artigo, poderão não 
ser fixados no edital. 
 
 

Subseção II 
Das disposições do edital sobre a proposta de preços 

 
 Art. 16.  No tocante à proposta de preços, o edital: 
 
 I - poderá estabelecer que não haverá remuneração ou ressarcimento para parte dos serviços 
mencionados nos incisos I, II, III e IV do art. 11, em função das peculiaridades das ações de publicidade do 
anunciante, considerando, sobretudo, a participação relativa da veiculação no total das despesas previstas; 
 



 

 

 II - estabelecerá que o ressarcimento dos custos dos serviços executados pela contratada, se previsto 
no edital, será feito com base na tabela referencial de custos internos do sindicato das agências de propaganda 
sediado na unidade da federação do anunciante responsável pela licitação; 
 
 III - determinará que o anunciante não pagará à contratada, honorário ou qualquer outra 
remuneração incidente sobre os preços dos serviços especializados prestados por fornecedores referentes à 
produção de peça e ou material cuja distribuição proporcione a ela o desconto devido às agências pelos veículos 
de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680, de 1965; 
 
  IV - estipulará a parcela do desconto de que trata o art. 11 da Lei nº 4.680, de 1965, que a contratada 
repassará ao anunciante, de acordo com as normas em vigor;  
 
 V - determinará os critérios objetivos e automáticos de identificação da proposta de menor preço, em 
caso de empate na soma de pontos das propostas de preço, nas licitações do tipo ‘melhor técnica’. 
 

§ 1º Na unidade da federação em que não haja sindicato de agências de propaganda em 
funcionamento ou tabela referencial de custos internos, o anunciante deverá solicitar orientação da Federação 
Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), para os fins previstos no inciso II deste artigo. 
 
 § 2º O edital determinará que o repasse de que trata o inciso IV deste artigo será efetuado sob a 
forma de desconto, quando do pagamento de cada fatura de veiculação, e estabelecerá, se for o caso, as 
condições a serem observadas pela contratada em relação à veiculação realizada no exterior.  
 

Subseção III 
Da habilitação 

 
 Art. 17.  No tocante à habilitação, o edital determinará que: 
 
 I - os documentos de habilitação serão apresentados apenas pelas licitantes classificadas no 
julgamento final das propostas; 
 
 II - encerrado o prazo para a interposição de recurso em face do resultado final do julgamento das 
propostas, as licitantes classificadas serão convocadas para apresentação dos documentos de habilitação; 
 
 III - a comissão especial de licitação tomará as seguintes providências: 
 
 a) recebimento e abertura do invólucro com os documentos de habilitação das licitantes 
classificadas, em sessão pública, para análise da sua conformidade com as condições estabelecidas na legislação 
em vigor e no edital; 
 
 b) decisão quanto à habilitação ou inabilitação das licitantes classificadas e abertura do prazo para 
interposição de recurso, nos termos da alínea ‘a’ do inciso I do art. 109 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
 IV - reconhecida a habilitação das licitantes, na forma da alínea ‘b’ do inciso III deste artigo, será 
homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação, com a observância da faculdade de adjudicação 
do objeto da licitação a mais de uma agência, sem a segregação em itens ou contas publicitárias, nos termos do 
art. 4º. 
 
 Parágrafo único. A comissão especial de licitação cuidará para que a convocação prevista no inciso 
II deste artigo seja feita de modo a proporcionar às licitantes, tempo razoável para a obtenção dos Documentos 
de Habilitação exigidos no edital. 
 



 

 

 
Seção VI 

Do processamento e julgamento da licitação 
 
 Art. 18.  A licitação será processada e julgada por comissão especial, com exceção da análise e 
julgamento das propostas técnicas, que serão efetuados por subcomissão técnica. 
 
 Art. 19.  O processamento e o julgamento da licitação obedecerão aos seguintes procedimentos 
mínimos: 
 
 I - apresentação à comissão especial, pelas licitantes e em sessão pública, dos invólucros contendo 
as propostas de preço e as propostas técnicas, sendo estas últimas em 3 (três) invólucros distintos, um com a via 
não identificada do plano de comunicação publicitária, um com a via identificada do plano de comunicação 
publicitária e outro com a capacidade de atendimento, o repertório e o relato de soluções de problemas de 
comunicação; 
 

II - exame da conformidade dos invólucros com os critérios especificados no edital para sua 
apresentação; 
 
 III - retirada dos documentos do invólucro contendo a via não identificada do plano de comunicação 
publicitária e abertura do invólucro contendo os documentos referentes à capacidade de atendimento, o 
repertório e o relato de soluções de problemas de comunicação;  
 
 IV - rubrica dos documentos que constituem os conteúdos dos invólucros mencionados no inciso III 
deste artigo;  
 
 V - rubrica no fecho dos invólucros que contêm a via identificada do plano de comunicação 
publicitária e a proposta de preços; 
 
 VI - encaminhamento dos invólucros contendo as vias não identificadas dos planos de comunicação 
publicitária à subcomissão técnica; 
 
 VII - análise individualizada e julgamento, pela subcomissão técnica, dos planos de comunicação 
publicitária, elaboração da ata de julgamento e encaminhamento à comissão especial de licitação das propostas, 
de planilha com as pontuações e de justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso; 
 
 VIII - encaminhamento dos invólucros com a capacidade de atendimento, o repertório e o relato de 
soluções de problemas de comunicação à subcomissão técnica; 
 
 IX - análise individualizada e julgamento, pela subcomissão técnica, da capacidade de atendimento, 
do repertório e do relato de soluções de problemas de comunicação, elaboração da ata de julgamento e 
encaminhamento à comissão especial de licitação das propostas, de planilha com as pontuações e de 
justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso;  
 
 X - convocação das licitantes para a sessão pública prevista no inciso XI deste artigo; 
 
 XI - abertura, em sessão pública, dos invólucros contendo a via identificada do plano de 
comunicação publicitária, cotejo com as vias não identificadas para identificação de seus autores, elaboração de 
planilha geral das pontuações atribuídas ao plano de comunicação publicitária e, separadamente, aos demais 
quesitos de cada proposta e proclamação do resultado do julgamento das propostas técnicas; 
 



 

 

 XII - publicação do resultado do julgamento das propostas técnicas, indicando as licitantes 
desclassificadas e as classificadas, em ordem decrescente de pontuação, e oferecimento de prazo para eventuais 
recursos; 
 
 XIII - convocação das licitantes classificadas para a sessão pública prevista no inciso XIV deste 
artigo; 
 
 XIV - abertura, pela comissão especial de licitação e em sessão pública, dos invólucros contendo as 
propostas de preços; 
 
 XV - adoção dos procedimentos estipulados no art. 46 da Lei nº 8.666, de 1993, para as licitações do 
tipo ‘melhor técnica’ ou ‘técnica e preço’, conforme o caso, e elaboração da respectiva planilha com as 
pontuações; 
 
 XVI - publicação do resultado do julgamento das propostas de preços e do julgamento final das 
propostas técnicas e de preços e oferecimento de prazo para eventuais recursos; 
 
 XVII - convocação das licitantes classificadas no julgamento final das propostas técnicas e de preços 
para apresentação dos respectivos documentos de habilitação; 
 
 XVIII - abertura e análise dos documentos de habilitação pela comissão especial de licitação, que 
decidirá sobre o atendimento dos requisitos fixados no edital e abrirá prazo para eventuais recursos; 
 
 XIX - homologação do certame e adjudicação do objeto. 
 

§ 1º A comissão especial não lançará nenhum código, sinal ou marca nos invólucros padronizados 
nem nos documentos que compõem a via não identificada do plano de comunicação publicitária. 

 
§ 2º A comissão especial, antes do procedimento previsto no inciso IV deste artigo, deve adotar 

medidas para evitar que seus membros e os representantes das licitantes possam, ainda que acidentalmente, 
identificar as vias não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária. 
 

§ 3º Os integrantes da subcomissão técnica não poderão participar das sessões de recebimento e 
abertura dos invólucros com as propostas técnicas e de preços. 

 
§ 4º As planilhas previstas nos incisos VII e IX deste artigo conterão, respectivamente, as 

pontuações de cada membro para cada subquesito do plano de comunicação publicitária de cada licitante e as 
pontuações de cada membro para os quesitos capacidade de atendimento, repertório e relato de soluções de 
problemas de comunicação de cada licitante. 
 
 Art. 20.  Sem prejuízo do cumprimento das formalidades e exigências decorrentes do procedimento 
licitatório, o presidente da comissão especial de licitação elaborará relatório constituído: 
 
 I - de documento com a exposição dos principais atos e fatos pertinentes ao processamento da 
licitação, incluídos: 
 
 a) a descrição da metodologia de trabalho adotada no julgamento das propostas em cada quesito; 
 
 b) a indicação das licitantes habilitadas, dos eventuais casos de inabilitação e de suas razões, dos 
recursos interpostos, se houver, e das decisões tomadas pelo anunciante; 
 



 

 

 c) a indicação das licitantes classificadas com suas notas técnicas, das notas atribuídas a cada 
proposta de preços e da(s) licitante(s) vencedora(s) do certame; e 
 
 d) os comentários e sugestões que possam contribuir para o aperfeiçoamento das licitações de 
serviços de publicidade do Poder Executivo Federal. 
 
 II - das planilhas e justificativas previstas nos incisos VII, IX, XI e XV do art. 19;  
 
 III - dos questionamentos e pedidos de esclarecimento porventura apresentados sobre as propostas 
técnicas e de preços e suas respectivas respostas. 
 
 Parágrafo único. Os documentos referidos nos incisos II e III poderão ser fornecidos por cópia. 
 
 Art. 21.  O relatório a que se refere o art. 20 será encaminhado à SECOM imediatamente após a 
homologação da licitação. 
 
 Parágrafo único. A SECOM poderá solicitar informações adicionais à comissão especial de licitação 
para composição de banco de dados. 
 
 

Seção VII 
Da subcomissão técnica 

 
 Art. 22  A composição e a constituição da subcomissão técnica obedecerão aos seguintes critérios e 
procedimentos: 
 
 I - a subcomissão será composta por pelo menos 3 (três) membros que sejam formados em 
comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas; 
 
 II - pelo menos 1/3 (um terço) dos membros da subcomissão não poderão manter nenhum vínculo 
funcional ou contratual, direto ou indireto, com o anunciante responsável pela licitação;  
 
 III - a escolha dos membros da subcomissão técnica dar-se-á por sorteio, em sessão pública, entre os 
nomes de relação que terá, no mínimo, o triplo do número de membros que integrarão a subcomissão, 
previamente cadastrados pelo anunciante responsável pela licitação;  
 
 IV - a relação dos nomes indicados no sorteio para compor a subcomissão será publicada na 
imprensa oficial, em prazo não inferior a 10 (dez) dias da data em que será realizada a sessão pública marcada 
para o sorteio; 
 
 V - o sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das vagas da subcomissão técnica, 
de acordo com a proporcionalidade do número de membros que mantenham ou não vínculo com o anunciante 
responsável pela licitação, nos termos dos incisos II e III deste artigo. 
 
 § 1º Os nomes dos potenciais membros da subcomissão técnica integrarão a relação prevista no 
inciso III deste artigo, que conterá, separadamente, os nomes dos que mantenham e os dos que não mantenham 
vínculo com o anunciante responsável pela licitação. 
 
 § 2º Até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado 
na licitação poderá impugnar pessoa integrante da relação a que se refere o § 1º deste artigo, mediante a 
apresentação de justificativa para a exclusão.  
 



 

 

 § 3º Admitida a impugnação, o impugnado terá o direito de abster-se de atuar na subcomissão 
técnica, declarando-se impedido ou suspeito, antes da decisão da autoridade competente. 
 
 § 4º A abstenção do impugnado ou o acolhimento da impugnação, mediante decisão fundamentada 
da autoridade competente, implicará, se necessário, a elaboração e a publicação de nova lista, sem o nome 
impugnado, respeitado o disposto neste artigo. 
 

§ 5º Será necessário publicar nova relação se o número de membros mantidos depois da impugnação 
restar inferior ao mínimo exigido no inciso III deste artigo. 

 
§ 6º Só será admitida nova impugnação a nome que vier a completar a relação anteriormente 

publicada. 
 
 § 7º A sessão pública será realizada após a decisão motivada da impugnação, em data previamente 
designada, garantidos o cumprimento do prazo mínimo previsto no inciso IV deste artigo e a possibilidade de 
fiscalização do sorteio por qualquer interessado. 
 
 § 8º Nas contratações de valor estimado em até 10 (dez) vezes o limite previsto na alínea ‘a’ do 
inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, a relação prevista no § 1º deste artigo terá, no mínimo, o dobro do 
número de integrantes da subcomissão técnica, sendo que, pelo menos, 1/3 (um terço) deles não poderão manter 
nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com o órgão ou a entidade responsável pela 
licitação. 
 
 § 9º Quando a licitação for processada sob a modalidade de convite, a subcomissão técnica, 
excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e sempre que for comprovadamente impossível o 
cumprimento do disposto neste artigo, será substituída pela comissão permanente de licitação ou, inexistindo 
esta, por servidor formalmente designado pela autoridade competente, que deverá possuir conhecimentos na 
área de comunicação, publicidade ou marketing. 
 
 

Capítulo III 
DOS CONTRATOS 

 
 

Seção I 
Das disposições gerais 

 
 Art. 23.  A definição do objeto do contrato de serviços previstos nesta Instrução Normativa e de suas 
cláusulas dar-se-á em estrita vinculação ao estabelecido no instrumento convocatório da licitação e aos termos 
da legislação aplicada à espécie. 
 
 Art. 24. O contrato vedará expressamente a subcontratação de outra agência de propaganda para a 
execução dos serviços compreendidos em seu objeto. 
 
 Art. 25.  A equação econômico-financeira definida na licitação e no contrato não se altera em razão 
da vigência ou não de planos de incentivo concedidos por veículos de divulgação à contratada. 

 
§ 1º A contratada não poderá, em nenhum caso, sobrepor os planos de incentivo aos interesses do 

anunciante, preterindo veículos de divulgação que não os concedam ou priorizando os que os ofereçam, 
devendo sempre conduzir-se na orientação da escolha desses veículos de acordo com pesquisas e dados 
técnicos comprovados. 

 



 

 

§ 2º O desrespeito ao disposto no § 1º deste artigo constituirá grave violação aos deveres contratuais 
por parte da contratada e a submeterá a processo administrativo em que, comprovado o comportamento 
injustificado, implicará a aplicação das sanções previstas no caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
 Art. 26.  Somente integrantes do cadastro de fornecedores mantido pelo anunciante poderão fornecer 
à contratada cotações de preços de bens ou serviços especializados relacionados com as atividades 
complementares. 
 
 Parágrafo único. O cadastro de fornecedores será realizado mediante credenciamento ou por outro 
meio que possibilite reunir número adequado de interessados em condições técnicas de atender às necessidades 
das ações publicitárias a serem realizadas ao longo da execução do contrato. 
 
 

Seção II 
Da execução dos contratos 

 
 Art. 27.  A execução do contrato de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência 
dar-se-á em total conformidade com os termos e as condições estabelecidas na licitação e no respectivo 
instrumento contratual. 
 

Parágrafo único. A juízo do contratante, a(s) campanha(s) publicitária(s) da(s) proposta(s) 
vencedora(s) da licitação que deu origem ao(s) contrato(s) poderá(rão) ou não vir a ser produzida(s) e 
distribuída(s), com ou sem modificações, na(s) sua(s) vigência(as). 
 

Art. 28.  A contratada só poderá reservar e comprar espaço e ou tempo publicitário de veículos, por 
ordem e conta do respectivo anunciante, se previamente os identificar e tiver sido por ele expressamente 
autorizada. 
 
 Art. 29.  Para o fornecimento de bens ou serviços especializados a contratada observará as seguintes 
condições: 
 

I - fazer cotações prévias de preços para todos os serviços a serem prestados por fornecedores; 
 
 II - apresentar, pelo menos, 3 (três) orçamentos coletados entre integrantes do cadastro de 
fornecedores que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido; 
 
 III - exigir do fornecedor que constem da cotação os produtos ou serviços que a compõem, seus 
preços unitários e total e, sempre que necessário, o detalhamento de suas especificações; 
 
 IV - a cotação deverá ser apresentada no original, em papel timbrado, com a identificação completa 
do fornecedor (nome, CNPJ ou CPF, endereço, telefone, entre outros dados) e a identificação completa (nome, 
RG e CPF) e assinatura do responsável; 
 
 V - juntamente com a cotação deverão ser apresentados comprovantes de inscrição do fornecedor no 
CNPJ ou no CPF e no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se for o caso, relativo ao seu domicílio 
ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o serviço a ser fornecido. 
 
 § 1º No caso previsto no caput e incisos deste artigo, quando o fornecimento de bens ou serviços 
tiver valor superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, a contratada coletará 
orçamentos de fornecedores em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e 
realizada sob fiscalização do anunciante. 
 



 

 

 § 2º O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do limite 
previsto na alínea ‘a’ do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, está dispensado do procedimento previsto 
no § 1º deste artigo. 
 
 § 3º O anunciante procederá à verificação prévia da adequação dos preços dos bens e serviços 
cotados em relação aos do mercado, podendo para isso recorrer às informações disponíveis no Sistema de 
Disponibilização de Referências (SIREF), de que trata o art. 8º da Instrução Normativa SECOM nº 2, de 16 de 
dezembro de 2009. 
 
 § 4º Para atender ao disposto no inciso II deste artigo, a SECOM implantará sistema de 
gerenciamento do cadastro de fornecedores de pessoas físicas ou jurídicas aptas a fornecer bens ou serviços 
especializados às agências de propaganda contratadas por órgãos da administração direta do Poder Executivo 
Federal. 
 
 § 5º Será admitida a utilização do cadastro de fornecedores previsto no inciso II deste artigo por 
entidades da administração indireta como fornecedores de informações ou usuários. 
 
 § 6º As disposições deste artigo não se aplicam à compra de mídia. 
 

Art. 30. Para pagamento das despesas com veiculação, deverão constar dos procedimentos de 
execução do contrato os documentos fiscais apresentados pela contratada, a demonstração do valor devido ao 
veículo, sua tabela de preços, a indicação dos descontos negociados, os pedidos de inserção e, sempre que 
possível, relatório de checagem a cargo de empresa independente.   
 
 § 1º Pertencem ao anunciante as vantagens obtidas em negociação de compra de mídia diretamente 
ou por intermédio de contratada, incluídos os descontos e as bonificações na forma de espaço, tempo ou 
reaplicações que tenham sido concedidos pelo veículo de divulgação. 
 
 § 2º O disposto no § 1º deste artigo não abrange os planos de incentivos concedidos por veículos às 
contratadas, de que trata o art. 25. 
 
 § 3º Quando não for possível a apresentação do relatório de checagem de veiculação previsto neste 
artigo, a contratada demonstrará essa impossibilidade, para que o contratante pondere e decida. 
 
 Art. 31.  As informações sobre a execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços 
especializados e de veículos de divulgação, serão divulgadas no sítio do anunciante na internet, em local 
específico para esse fim, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados. 
 
 Parágrafo único. As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de 
serviço prestado por fornecedores e de cada meio de divulgação. 
 
 Art. 32.  A contratada deverá, durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a extinção do 
contrato, manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados, compreendendo as peças e ou 
material produzidos. 
 
 Art. 33.  Quando permitido o ressarcimento de despesas com deslocamento de profissionais da 
contratada, de seus representantes ou de fornecedores de serviços especializados abrangidos pelo contrato, o 
anunciante deverá exigir comprovantes de passagens, diárias, locação de veículos, entre outros, a fim de aferir a 
execução da despesa e assegurar seu pagamento pelo valor líquido, sem a incidência de honorários à contratada. 
 



 

 

 Art. 34.  Caberá ao gestor ou fiscal do contrato verificar o cumprimento das cláusulas contratuais 
relativas aos honorários devidos pelo anunciante à contratada e às condições de contratação de fornecedores de 
serviços especializados pela contratada. 
 
 Art. 35.  A vigência dos contratos poderá ser prorrogada na forma da legislação que trata das 
licitações e contratos administrativos. 
 
 

Seção III 
Da avaliação de desempenho da contratada 

 
 Art. 36.  O anunciante avaliará, semestralmente, os serviços prestados pela contratada. 
 
 § 1º A avaliação semestral será efetuada com base em questionário a ser preenchido pelo dirigente 
da unidade administrativa que tenha a atribuição de gerir as atividades de comunicação social do anunciante ou 
por seu subordinado especializado na gestão publicitária, caso em que será obrigatória a concordância do titular 
da unidade com a avaliação, mediante sua assinatura no questionário. 
 
 § 2º É recomendável que os servidores que mantenham relacionamento com a contratada avaliada 
sejam ouvidos formalmente antes do preenchimento do questionário. 
 
 Art. 37.  Cópia do questionário de avaliação de desempenho será encaminhada ao gestor ou fiscal do 
contrato e ficará à disposição dos órgãos de controle interno e externo. 
 
 Art. 38.  A avaliação referida no art. 36 deverá ser considerada pelo anunciante para: 
 
 I - apurar a necessidade de solicitar, da contratada, correções que visem a melhorar a qualidade dos 
serviços prestados; 
 
 II - decidir sobre prorrogação de vigência ou rescisão contratual; 
 
 III - fornecer, quando solicitado pela contratada, declarações sobre seu desempenho para servir de 
prova de capacitação técnica em licitações. 
 
 

Capítulo IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 Art. 39.  A Subchefia-Executiva da Secretaria de Comunicação Social poderá editar orientações 
complementares com vistas ao cumprimento desta Instrução Normativa. 
 
 Art. 40.  Ficam revogadas as Instruções Normativas no 2, de 27 de abril de 1993, no 7, de 13 de 
novembro de 1995, no 16, de 13 de julho de 1999, e no 21, de 27 de julho de 2001. 
 
 

FRANKLIN MARTINS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo I 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE BRIEFING 

 

1.   Situação Geral 

- Perfil, missão, funções e áreas de atuação do anunciante, no mercado ou na sociedade, suas vinculações históricas e institucionais, 
seus valores e cultura. 

- Evolução da imagem, reputação ou conceito do anunciante junto à sociedade e a seus públicos de interesse. 

- Principais características, reputação ou conceito da marca de produtos, serviços, programas ou ações sociais. 

- Mercado, atual e potencial, segmentos de público ou segmentos sociais com que se relaciona. 

- Regiões em que o produto, serviço, programa ou ação social tem maior presença; participação/atuação do anunciante no 
mercado/sociedade. 

- Formas de distribuição do produto, serviço, programa ou ação social, canais mais utilizados, distribuição geográfica dos canais, 
restrições operacionais, tecnológicas, éticas ou políticas para uso de outros canais. 

- Principais concorrentes diretos e indiretos. 

- Pontos fortes e fracos (institucionais e/ou mercadológicos) em relação aos principais concorrentes, que sejam relevantes para a 
comunicação publicitária. 

- Diferenciais mercadológicos, vantagem competitiva dos produtos e serviços dos concorrentes em relação aos do anunciante. 

- Transformações ocorridas, em curso ou vislumbradas, em seu ambiente de atuação e sua inserção nesse ambiente. 

- Mudanças institucionais e operacionais pelas quais passou, está passando ou deverá passar nos próximos anos e que interferiram, 
estão interferindo ou poderão vir a interferir em suas relações mais diretas com a sociedade e, principalmente, com seus públicos de 
interesses. 

2.    Problema ou Desafio de Comunicação 

- Descrição do problema, da dificuldade vivenciada, ou do desafio específico, concreto e importante que o anunciante pretende 
superar ou enfrentar com a contribuição da ação de comunicação a ser proposta pela agência de propaganda. 

3.   Objetivos de Comunicação – Geral e Específicos 

- Principais pontos que o anunciante pretende consolidar ou alterar. 

- Incremento de vendas de produtos e/ou serviços. 

- Lançamento de novos produtos, serviços, programas ou ações sociais. 

- Reposicionamento de conceitos e atributos de produtos e/ou serviços. 

- Reposicionamento, reformulação ou reforço de conceito e/ou da imagem, junto à sociedade e/ou públicos de interesse. 

4.   Públicos-alvo 

- Públicos a serem atingidos pela campanha publicitária. 

- Perfil sócio-demográfico: idade, sexo, escolaridade, classe social, ocupação, nível de renda, localização; 



 

 

- Perfil psicológico: hábitos de consumo de comunicação, atitudes e comportamentos em relação ao produto, serviço, programa ou 
ação social; 

- Razões de uso do produto, serviço, programa ou ação social: por que utiliza, que benefícios espera e que fatores influenciam sua 
decisão de compra/uso. 

5.   Praças 

- Locais indicados para a realização da ação de comunicação, regiões ou cidades prioritárias para atingimento do público-alvo. 

6.   Período 

- Período apropriado para a campanha publicitária, sazonalidade dos serviços prestados, se houver. 

(Observação: pode ser informado nesse item que a agência de publicidade pode indicar o período de realização da campanha 
publicitária) 

7.   Verba Referencial para Investimento 

- Valor colocado como referência para a agência desenvolver a campanha publicitária, condizente com os objetivos de comunicação, 
públicos a serem atingidos, praças priorizadas e período indicado, não necessariamente baseado no valor do contrato. 

 

 

8.   Pesquisas e Outras Informações 

- Estudos, relatórios de pesquisas e documentos relevantes que contribuam para o conhecimento do anunciante e entendimento do 
problema ou desafio de comunicação. 

- Fontes complementares de informação, tais como relatório anual, portal na internet, manual de aplicação de marcas. 

9.   Recursos Próprios de Comunicação 

- Recursos normalmente utilizados pelo anunciante e que possam reforçar ou complementar as ações de comunicação que vierem a ser 
propostas pela agência de propaganda (veículos de comunicação interna, canais de comunicação com os clientes - SAC, Ouvidoria, 
mailing list, publicações, pontos de atendimento, frota de veículos, sítio na Internet, etc.). 

 

10.   Esforços Anteriores de Comunicação 

- Esforços de comunicação realizados em anos recentes, por intermédio de ações de propaganda, promoção, relações públicas e 
assessoria de imprensa. 

- Conceitos ou slogans que o anunciante utilizou e/ou ainda utiliza na comunicação com seus públicos. 

- Resultados desses esforços de comunicação para a imagem do anunciante ou de seus produtos, serviços, programas ou ações sociais. 

- Valores pagos nos últimos doze meses do contrato vigente ou encerrado, discriminados pelos totais de cada tipo de serviço 
(produção gráfica, produção eletrônica - áudio e vídeo, produção internet e outros) e de cada meio de divulgação. 

Observações: 

I) caso constitua a primeira contratação, o anunciante deverá proporcionar informações que permitam a formulação das propostas de 
preços pelas licitantes; 

II) aplica-se essa orientação se a contratação anterior tiver sido feita há muito tempo ou se o valor estimado da contratação de ambos 
forem muito diferentes.  

 



 

 

 
Anexo II 

 
 

Quesitos/subquesitos 
 

Atributos a considerar no julgamento 
Percentual sobre 
a pontuação total 

 
Plano de Comunicação Publicitária 
Subquesitos 
Raciocínio básico - apresentação pela licitante 
de diagnóstico das necessidades de 
comunicação publicitária do anunciante, sua 
compreensão sobre o objeto da licitação e, 
principalmente, sobre o(s) desafio(s) ou o(s) 
problema(s), geral e ou específico, de 
comunicação a ser(em) enfrentado(s). 
 

A acuidade de compreensão: 
 
a) das funções e do papel do anunciante nos contextos social, 
político e econômico; 
 
b) da natureza, da extensão e da qualidade das relações do 
anunciante com seus públicos; 
 
c) das características do anunciante e das suas atividades que 
sejam significativas para a comunicação publicitária; 
 
d) sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação;  
 
e) do(s) desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e ou específico, 
de comunicação a ser(em) enfrentado(s) pelo anunciante;  
 
f) das necessidades de comunicação do anunciante para 
enfrentar esse(s) desafio(s) ou problema(s). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
mínimo 
 
5% 

 
Estratégia de comunicação publicitária - 
apresentação pela licitante das linhas gerais da 
proposta para suprir o(s) desafio(s) ou o(s) 
problema(s), geral e ou específico, de 
comunicação a ser(em) enfrentado(s) e 
alcançar os resultados e metas de comunicação 
desejadas pelo anunciante, compreendendo: 
 
a) explicitação e defesa do partido temático e 
do conceito que, de acordo com seu raciocínio 
básico, devem fundamentar a proposta de 
solução publicitária; 
 
b) explicitação e defesa dos principais pontos 
da estratégia de comunicação publicitária 
sugerida, especialmente o que dizer, a quem 
dizer, como dizer, quando dizer e que meios de 
divulgação, instrumentos ou ferramentas 
utilizar. 
 

a) a adequação do partido temático e do conceito propostos à 
natureza e à qualificação do anunciante e a seu(s) desafio(s) ou 
problema(s), geral e ou específico, de comunicação; 
 
b) a consistência lógica e a pertinência da argumentação 
apresentada em defesa do partido temático e do conceito 
propostos; 
 
c) a riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto 
para a comunicação do anunciante com seus públicos; 
 
d) a adequação e a exequibilidade da estratégia de 
comunicação publicitária proposta para a solução do(s) 
desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e ou específico, de 
comunicação do anunciante; 
 
e) a consistência lógica e a pertinência da argumentação 
apresentada em defesa da estratégia de comunicação 
publicitária proposta; 
 
f) a capacidade de articular os conhecimentos sobre o 
anunciante, o mercado no qual se insere, seu(s) desafio(s) ou 
problema(s), geral e ou específico, de comunicação, seus 
públicos, os resultados e metas por ele desejadas e a verba 
disponível. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mínimo 
 
20% 
 
 
 

 



 

 

Idéia criativa - apresentação pela licitante de 
campanha publicitária com exemplos de peças 
e ou material que corporifiquem objetivamente 
sua proposta de solução do(s) desafio(s) ou 
problema(s), geral e ou específico, de 
comunicação, conforme explicitado na 
estratégia de comunicação publicitária. 

 
 

a) sua adequação ao(s) desafio(s) ou problema(s), geral e ou 
específico, de comunicação do anunciante; 
 
b) sua adequação à estratégia de comunicação publicitária 
sugerida pela licitante; 
 
c) sua adequação ao universo cultural dos segmentos de 
público-alvo;  
 
d) a multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta; 
 
e) a originalidade da combinação dos elementos que a 
constituem; 
 
f) a simplicidade da forma sob a qual se apresenta; 
 
g) sua pertinência às atividades do anunciante e à sua inserção 
nos contextos social, político e econômico; 
 
h) os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme 
demonstrado nos exemplos de peças e ou material 
apresentados; 
 
i) a exequibilidade das peças e ou do material; 
 
j) a compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e ou no 
material aos meios e aos públicos propostos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mínimo 
 
20% 
 
 
 

 
Estratégia de mídia e não mídia - constituída 
de: 
 
a) apresentação, sob a forma de textos, tabelas, 
gráficos e planilhas, em que a licitante 
explicitará e justificará a estratégia e as táticas 
recomendadas, em consonância com a 
estratégia de comunicação publicitária por ela 
sugerida e em função da verba disponível 
indicada no instrumento convocatório; 
 
b) simulação de plano de distribuição em que a 
licitante identificará as peças e ou material 
destinados a veiculação, exposição ou 
distribuição e suas respectivas inserções, 
quantidades e custos nominais de produção e 
de veiculação, exposição ou distribuição. 
 
 
 

a) o conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação 
dos segmentos de público prioritários; 
 
b) a capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos; 
 
c) a consistência do plano simulado de distribuição das peças e 
ou do material em relação às duas alíneas anteriores; 
 
d) a pertinência, a oportunidade e a economicidade 
demonstradas no uso dos recursos de comunicação próprios do 
anunciante (se indicados no briefing); 
 
e) a economicidade da aplicação da verba de mídia, 
evidenciada no plano simulado de distribuição das peças e ou 
do material; 
 
f) a otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
mínimo 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacidade de Atendimento 
Apresentação, pela licitante, de informações 
compreendendo: 
 
a) relação nominal dos seus principais clientes 
à época da licitação, com a especificação do 
início de atendimento de cada um deles; 
 
b) a quantificação e a qualificação, sob a forma 
de currículo resumido (no mínimo, nome, 
formação e experiência), dos profissionais que 
poderão ser colocados à disposição da 

 
 
a) o porte e a tradição dos clientes atuais da licitante e o 
conceito de seus produtos e serviços no mercado; 
 
 
b) a experiência dos profissionais da licitante em atividades 
publicitárias; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

poderão ser colocados à disposição da 
execução do contrato, discriminando-se as 
áreas de estudo e planejamento, criação, 
produção de rádio, TV, cinema, internet, 
produção gráfica, mídia e atendimento; 
 
 
c) as instalações, a infraestrutura e os recursos 
materiais que estarão à disposição para a 
execução do contrato; 
 
d) a sistemática de atendimento e discriminará 
os prazos a serem praticados, em condições 
normais de trabalho, na criação de peça avulsa 
ou de campanha e na elaboração de plano de 
mídia; 
 
e) a discriminação das informações de 
marketing e comunicação, das pesquisas de 
audiência e da auditoria de circulação e 
controle de mídia que colocará regularmente à 
disposição do anunciante, sem ônus adicionais, 
na vigência do contrato. 

c) a adequação das qualificações e das quantificações desses 
profissionais à estratégia de comunicação publicitária do 
anunciante; 
 
 
 
 
d) a adequação das instalações, da infraestrutura e dos 
recursos materiais que estarão à disposição da execução do 
contrato; 
 
e) a operacionalidade do relacionamento entre o anunciante e 
a licitante, esquematizado na proposta; 
 
 
 
f) a relevância e a utilidade das informações de marketing e 
comunicação, das pesquisas de audiência e da auditoria de 
circulação e controle de mídia que a licitante colocará 
regularmente à disposição do anunciante, sem ônus adicional, 
durante a vigência do contrato. 
 

 
 
 
 
 
máximo 
 
20% 

 
Repertório 
Apresentação pela licitante de trabalhos por 
ela, concebidos e veiculados, expostos ou 
distribuídos, sob a forma de peça e ou material 
e respectivas fichas técnicas, nas quais se 
incluirá a indicação sucinta do problema que a 
peça e ou material se propôs a resolver, 
identificação do cliente e da licitante, título, 
data de produção, período de veiculação, 
exposição ou distribuição e, no caso de 
veiculação menção de pelo menos um veículo 
que divulgou cada peça. 

a) a idéia criativa e sua pertinência ao problema a ser 
resolvido; 
 
b) a qualidade da execução e do acabamento da peça e ou 
material; 
 
c) a clareza da exposição das informações prestadas; 

 
 
 
máximo 
 
10% 

 
Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 
Apresentação, pela licitante, de soluções bem-
sucedidas de problemas de comunicação 
planejadas e propostas por ela e 
implementadas por seus clientes. 

a) a evidência de planejamento publicitário; 
 
b) a consistência das relações de causa e efeito entre 
problema e solução; 
 
c) a relevância dos resultados apresentados; 
 
d) a concatenação lógica da exposição. 
 

 
 
 
máximo 
 
10% 
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 7.581, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011.

 
Regulamenta  o  Regime  Diferenciado  de  Contratações
Públicas    RDC,  de  que  trata  a  Lei  nº  12.462,  de  4  de
agosto de 2011. (Redação dada pelo Decreto nº 8.251, de
2014)

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que  lhe confere o art. 84,  inciso  IV, e  tendo em
vista o disposto na Lei no 12.462, de 5 de agosto de 2011, 

DECRETA: 

Art. 1o   O Regime Diferenciado de Contratações Públicas   RDC, de que  trata a Lei  nº 12.462, de  4  de
agosto de 2011, fica regulamentado por este Decreto.  (Redação dada pelo Decreto nº 8.251, de 2014)

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2o  O RDC aplicase exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização:

I    dos  Jogos Olímpicos  e  Paraolímpicos  de  2016,  constantes  da Carteira  de  Projetos Olímpicos  a  ser
definida pela Autoridade Pública Olímpica  APO;

II  da Copa das Confederações da Fedération Internationale de Football Association  FIFA 2013 e da
Copa  do Mundo  FIFA  2014,  definidos  em  instrumento  próprio  pelo Grupo  Executivo  da  Copa  do Mundo  FIFA
2014  GECOPA, vinculado ao Comitê Gestor da Copa do Mundo FIFA 2014  CGCOPA; e

III   de obras de  infraestrutura e à contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos Estados
distantes até trezentos e cinquenta quilômetros das cidades sedes das competições referidas nos  incisos I e II
do caput. 

Parágrafo único.   Nos casos de obras públicas necessárias à realização da Copa das Confederações da
FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, aplicase o RDC às obras constantes da matriz de responsabilidade
celebrada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

TÍTULO II

DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 

CAPÍTULO I

DAS VEDAÇÕES 

Art. 3o  É vedada a participação direta ou indireta nas licitações:

I  da pessoa física ou jurídica que elaborar o projeto básico ou executivo correspondente;

II    da  pessoa  jurídica  que  participar  de  consórcio  responsável  pela  elaboração  do  projeto  básico  ou
executivo correspondente;

III  da pessoa jurídica na qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, sócio com mais
de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado; ou

IV    do  servidor,  empregado  ou  ocupante  de  cargo  em  comissão  do  órgão  ou  entidade  contratante  ou
responsável pela licitação. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.581-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8251.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8251.htm#art2


17/11/2015 D7581compilado

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/Decreto/D7581compilado.htm 2/28

§ 1o Caso adotado o regime de contratação integrada:

I  não se aplicam as vedações previstas nos incisos I, II e III do caput; e

II    é  vedada a participação  direta  ou  indireta  nas  licitações  da  pessoa  física  ou  jurídica  que  elaborar  o
anteprojeto de engenharia. 

§ 2o  O disposto no caput não impede, nas licitações para a contratação de obras ou serviços, a previsão
de que a elaboração do projeto executivo constitua encargo do contratado, consoante preço previamente fixado
pela administração pública. 

§  3o    É  permitida  a  participação  das  pessoas  jurídicas  de  que  tratam  os  incisos  II  e  III  do  caput  em
licitação ou na execução do contrato como consultores ou técnicos, nas funções de fiscalização, supervisão ou
gerenciamento, exclusivamente a serviço do órgão ou entidade pública interessados. 

§  4o    Para  fins  do  disposto  neste  artigo,  considerase  participação  indireta  a  existência  de  qualquer
vínculo  de  natureza  técnica,  comercial,  econômica,  financeira  ou  trabalhista  entre  o  autor  do  projeto,  pessoa
física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindose o fornecimento
de bens e serviços a estes necessários.  

§ 5o O disposto no § 4o aplicase aos membros da comissão de licitação. 

CAPÍTULO II

DA FASE INTERNA 

Seção I

Dos atos preparatórios 

Art. 4o  Na fase interna a administração pública elaborará os atos e expedirá os documentos necessários
para caracterização do objeto a ser licitado e para definição dos parâmetros do certame, tais como:

I  justificativa da contratação e da adoção do RDC;

II  definição:

a) do objeto da contratação;

b) do orçamento e preço de referência, remuneração ou prêmio, conforme critério de julgamento adotado;

c) dos requisitos de conformidade das propostas;

d) dos requisitos de habilitação;

e) das cláusulas que deverão constar do contrato, inclusive as referentes a sanções e, quando for o caso,
a prazos de fornecimento; e

f) do procedimento da licitação, com a indicação da forma de execução, do modo de disputa e do critério
de julgamento;

III    justificativa  técnica,  com  a  devida  aprovação  da  autoridade  competente,  no  caso  de  adoção  da
inversão de fases prevista no parágrafo único do art. 14;

IV  justificativa para:

a) a fixação dos fatores de ponderação na avaliação das propostas técnicas e de preço, quando escolhido
o critério de julgamento por técnica e preço;

b) a indicação de marca ou modelo;

c) a exigência de amostra;
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d) a exigência de certificação de qualidade do produto ou do processo de fabricação; e

e) a exigência de carta de solidariedade emitida pelo fabricante;

V  indicação da fonte de recursos suficiente para a contratação;

VI    declaração  de  compatibilidade  com  o  plano  plurianual,  no  caso  de  investimento  cuja  execução
ultrapasse um exercício financeiro;

VII    termo de  referência  que  contenha  conjunto  de  elementos  necessários  e  suficientes,  com  nível  de
precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos;

VIII  projeto básico ou executivo para a contratação de obras e serviços de engenharia;

IX  justificativa da vantajosidade da divisão do objeto da licitação em lotes ou parcelas para aproveitar as
peculiaridades  do  mercado  e  ampliar  a  competitividade,  desde  que  a  medida  seja  viável  técnica  e
economicamente e não haja perda de economia de escala;

X  instrumento convocatório;

XI  minuta do contrato, quando houver; e

XII  ato de designação da comissão de licitação.  

Art.  5o    O  termo  de  referência,  projeto  básico  ou  projeto  executivo  poderá  prever  requisitos  de
sustentabilidade ambiental, além dos previstos na legislação aplicável.  

Seção II

Da Comissão de Licitação 

Art. 6o  As licitações serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial. 

§ 1o   As comissões de que  trata o caput serão compostas por, no mínimo,  três membros  tecnicamente
qualificados, sendo a maioria deles servidores ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes
dos órgãos ou entidades responsáveis pela licitação. 

§ 2o  Os membros da comissão de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela
comissão, salvo se posição individual divergente estiver registrada na ata da reunião em que adotada a decisão. 

Art. 7o São competências da comissão de licitação:

I    elaborar  as  minutas  dos  editais  e  contratos  ou  utilizar  minuta  padrão  elaborada  pela  Comissão  do
Catálogo Eletrônico de Padronização, e submetêlas ao órgão jurídico;

II    processar  licitações,  receber  e  responder  a  pedidos  de  esclarecimentos,  receber  e  decidir  as
impugnações contra o instrumento convocatório;

III  receber, examinar e  julgar as propostas conforme requisitos e critérios estabelecidos no  instrumento
convocatório;

IV  desclassificar propostas nas hipóteses previstas no art. 40;

V    receber  e  examinar  os  documentos  de  habilitação,  declarando  habilitação  ou  inabilitação  de  acordo
com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

VI    receber  recursos,  apreciar  sua  admissibilidade  e,  se  não  reconsiderar  a  decisão,  encaminhálos  à
autoridade competente;

VII  dar ciência aos interessados das decisões adotadas nos procedimentos;

VIII    encaminhar  os  autos  da  licitação  à  autoridade  competente  para  adjudicar  o  objeto,  homologar  a



17/11/2015 D7581compilado

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/Decreto/D7581compilado.htm 4/28

licitação e convocar o vencedor para a assinatura do contrato;

IX  propor à autoridade competente a revogação ou a anulação da licitação; e

X  propor à autoridade competente a aplicação de sanções. 

§ 1o    É  facultado  à  comissão  de  licitação,  em  qualquer  fase  da  licitação,  promover  as  diligências  que
entender necessárias. 

§ 2o   É  facultado à comissão de  licitação, em qualquer  fase da  licitação, desde que não seja alterada a
substância  da  proposta,  adotar  medidas  de  saneamento  destinadas  a  esclarecer  informações,  corrigir
impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo. 

Seção III

Do instrumento convocatório 

Art. 8o  O instrumento convocatório definirá:

I  o objeto da licitação;

II  a forma de execução da licitação, eletrônica ou presencial;

III  o modo de disputa, aberto, fechado ou com combinação, os critérios de classificação para cada etapa
da disputa e as regras para apresentação de propostas e de lances;

IV  os requisitos de conformidade das propostas;

V  o prazo de apresentação de proposta pelos licitantes, que não poderá ser inferior ao previsto no art. 15
da Lei no 12.462, de 2011;

VI  os critérios de julgamento e os critérios de desempate;

VII  os requisitos de habilitação;

VIII  a exigência, quando for o caso:

a) de marca ou modelo;

b) de amostra;

c) de certificação de qualidade do produto ou do processo de fabricação; e

d) de carta de solidariedade emitida pelo fabricante;

IX  o prazo de validade da proposta;

X  os prazos e meios para apresentação de pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos;

XI  os prazos e condições para a entrega do objeto;

XII  as formas, condições e prazos de pagamento, bem como o critério de reajuste, quando for o caso;

XIII  a exigência de garantias e seguros, quando for o caso;

XIV    os  critérios  objetivos  de  avaliação  do  desempenho  do  contratado,  bem  como  os  requisitos  da
remuneração variável, quando for o caso;

XV  as sanções;

XVI  a opção pelo RDC; e
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XVII  outras indicações específicas da licitação. 

§ 1o  Integram o instrumento convocatório, como anexos:

I    o  termo  de  referência mencionado  no  inciso  VII  do caput do  art.  4o,  o  projeto  básico  ou  executivo,
conforme o caso;

II  a minuta do contrato, quando houver;

III  o acordo de nível de serviço, quando for o caso; e

IV  as especificações complementares e as normas de execução. 

§ 2o  No caso de obras ou serviços de engenharia, o instrumento convocatório conterá ainda:

I   o cronograma de  execução,  com as  etapas  necessárias  à medição,  ao monitoramento  e  ao  controle
das obras;

II  a exigência de que os licitantes apresentem, em suas propostas, a composição analítica do percentual
dos Benefícios e Despesas Indiretas  BDI e dos Encargos Sociais  ES, discriminando todas as parcelas que o
compõem, exceto no caso da contratação  integrada prevista no art. 9º da Lei nº 12.462,  de  2011;  e  (Redação
dada pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

III   a exigência de que o  contratado  conceda  livre  acesso aos  seus documentos e  registros  contábeis,
referentes  ao  objeto  da  licitação,  para  os  servidores  ou  empregados  do  órgão  ou  entidade  contratante  e  dos
órgãos de controle interno e externo.  

Art.  9o    O  orçamento  previamente  estimado  para  a  contratação  será  tornado  público  apenas  e
imediatamente  após  a  adjudicação  do  objeto,  sem  prejuízo  da  divulgação  no  instrumento  convocatório  do
detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. 

§  1o    O  orçamento  previamente  estimado  estará  disponível  permanentemente  aos  órgãos  de  controle
externo e interno. 

§ 2o  O instrumento convocatório deverá conter:

I  o orçamento previamente estimado, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto;

II  o valor da remuneração ou do prêmio, quando adotado o critério de  julgamento por melhor  técnica ou
conteúdo artístico; e

III  o preço mínimo de arrematação, quando adotado o critério de julgamento por maior oferta. 

Art. 10.  A possibilidade de subcontratação de parte da obra ou dos serviços de engenharia deverá estar
prevista no instrumento convocatório. 

§  1o    A  subcontratação  não  exclui  a  responsabilidade  do  contratado  perante  a  administração  pública
quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

§ 2o  Quando permitida a subcontratação, o contratado deverá apresentar documentação do subcontratado
que  comprove  sua  habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal  e  a  qualificação  técnica  necessária  à  execução  da
parcela da obra ou do serviço subcontratado. 

Seção IV

Da publicação 

Art. 11.   A publicidade do  instrumento convocatório, sem prejuízo da  faculdade de divulgação direta aos
fornecedores, cadastrados ou não, será realizada mediante:

I    publicação  de  extrato  do  instrumento  convocatório  no Diário Oficial  da União,  do Estado,  do Distrito
Federal ou do Município, conforme o caso, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles,
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sem prejuízo da possibilidade de publicação em jornal diário de grande circulação; e

II    divulgação  do  instrumento  convocatório  em  sítio  eletrônico  oficial  centralizado  de  publicidade  de
licitações ou sítio mantido pelo órgão ou entidade responsável pelo procedimento licitatório. 

§ 1o   O extrato  do  instrumento  convocatório  conterá  a  definição  precisa,  suficiente  e  clara  do  objeto,  a
indicação  dos  locais,  dias  e  horários  em  que  poderá  ser  consultada  ou  obtida  a  íntegra  do  instrumento
convocatório,  bem  como  o  endereço  onde  ocorrerá  a  sessão  pública,  a  data  e  hora  de  sua  realização  e  a
indicação de que a licitação, na forma eletrônica, será realizada por meio da internet. 

§ 2o  A publicação referida no inciso I do caput também poderá ser feita em sítios eletrônicos oficiais da
administração pública, desde que certificados digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira  ICPBrasil. 

§ 3o   No caso  de  licitações  cujo  valor  não  ultrapasse R$  150.000,00  (cento  e  cinquenta mil  reais)  para
obras  ou  R$  80.000,00  (oitenta  mil  reais)  para  bens  e  serviços,  inclusive  de  engenharia,  fica  dispensada  a
publicação prevista no inciso I do caput. 

§ 4o  No caso de parcelamento do objeto, deverá ser considerado, para fins da aplicação do disposto no §
3o, o valor total da contratação. 

§ 5o  Eventuais modificações no instrumento convocatório serão divulgadas nos mesmos prazos dos atos
e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. 

Art.  12.   Caberão  pedidos  de  esclarecimento  e  impugnações  ao  instrumento  convocatório  nos  prazos  e
conforme descrito no art. 45, inciso I do caput, da Lei no 12.462, de 2011. 

CAPÍTULO III

DA FASE EXTERNA 

Seção I

Disposições Gerais 

Art. 13.  As licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica. 

§  1o    Nos  procedimentos  sob  a  forma  eletrônica,  a  administração  pública  poderá  determinar,  como
condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. 

§  2o    As  licitações  sob  a  forma  eletrônica  poderão  ser  processadas  por  meio  do  sistema  eletrônico
utilizado para a modalidade pregão, de que trata o Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005. 

Art. 14.  Após a publicação do instrumento convocatório iniciase a fase de apresentação de propostas ou
lances. 

Parágrafo único.  A fase de habilitação poderá, desde que previsto no instrumento convocatório, anteceder
à fase de apresentação de propostas ou lances. 

Seção II

Da Apresentação das Propostas ou Lances 

Subseção I

Disposições Gerais 

Art. 15.  As licitações poderão adotar os modos de disputa aberto, fechado ou combinado. 

Art. 16.  Os licitantes deverão apresentar na abertura da sessão pública declaração de que atendem aos
requisitos de habilitação.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm#art45i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm#art45i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5450.htm


17/11/2015 D7581compilado

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/Decreto/D7581compilado.htm 7/28

§  1o    Os  licitantes  que  se  enquadrem  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  deverão
apresentar também declaração de seu enquadramento. 

§  2o    Nas  licitações  sob  a  forma  eletrônica,  constará  do  sistema  a  opção  para  apresentação  pelos
licitantes das declarações de que trata este artigo. 

§ 3o   Os  licitantes,  nas  sessões  públicas,  deverão  ser  previamente  credenciados  para  oferta  de  lances
nos termos do art. 19. 

Art. 17.  A comissão de licitação verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos
no instrumento convocatório quanto ao objeto e ao preço.  

Parágrafo único.   Serão  imediatamente desclassificados, mediante decisão motivada, os  licitantes  cujas
propostas não estejam em conformidade com os requisitos. 

Subseção II

Do modo de disputa aberto 

Art.  18.   No modo  de  disputa  aberto,  os  licitantes  apresentarão  suas  propostas  em  sessão  pública  por
meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. 

Parágrafo único. O instrumento convocatório poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores
entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir
a melhor oferta. (Redação dada pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

Art.  19.    Caso  a  licitação  de  modo  de  disputa  aberto  seja  realizada  sob  a  forma  presencial,  serão
adotados, adicionalmente, os seguintes procedimentos:

I  as propostas iniciais serão classificadas de acordo com a ordem de vantajosidade;

II    a  comissão  de  licitação  convidará  individual  e  sucessivamente  os  licitantes,  de  forma  sequencial,  a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta menos vantajosa, seguido dos demais; e

III   a desistência do  licitante em apresentar  lance verbal, quando convocado,  implicará sua exclusão da
etapa  de  lances  verbais  e  a  manutenção  do  último  preço  por  ele  apresentado,  para  efeito  de  ordenação  das
propostas,  exceto  no  caso  de  ser  o  detentor  da  melhor  proposta,  hipótese  em  que  poderá  apresentar  novos
lances  sempre  que  esta  for  coberta,  observado  o  disposto  no  parágrafo  único  do  art.  18.  (Redação  dada  pelo
Decreto nº 8.080, de 2013)

Art.  20.    O  instrumento  convocatório  poderá  estabelecer  a  possibilidade  de  apresentação  de  lances
intermediários pelos licitantes durante a disputa aberta. 

Parágrafo único.  São considerados intermediários os lances:

I    iguais  ou  inferiores  ao maior  já  ofertado, mas  superiores  ao  último  lance  dado  pelo  próprio  licitante,
quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta de preço; ou

II    iguais ou superiores ao menor  já ofertado, mas  inferiores ao último  lance dado pelo próprio  licitante,
quando adotados os demais critérios de julgamento. 

Art.  21.    Após  a  definição  da  melhor  proposta,  se  a  diferença  em  relação  à  proposta  classificada  em
segundo  lugar  for  de  pelo menos  dez  por  cento,  a  comissão  de  licitação  poderá  admitir  o  reinício  da  disputa
aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações. 

§ 1o  Após o reinício previsto no caput, os licitantes serão convocados a apresentar lances. 

§ 2o  Os licitantes poderão apresentar lances nos termos do parágrafo único do art. 20. 

§ 3o Os lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação. 

Subseção III
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Do modo de disputa fechado 

Art. 22.   No modo de disputa  fechado,  as propostas apresentadas pelos  licitantes  serão  sigilosas até  a
data e hora designadas para sua divulgação. 

Parágrafo único.   No caso de  licitação presencial, as propostas deverão ser apresentadas em envelopes
lacrados, abertos em sessão pública e ordenadas conforme critério de vantajosidade. 

Subseção IV

Da combinação dos modos de disputa 

Art.  23.    O  instrumento  convocatório  poderá  estabelecer  que  a  disputa  seja  realizada  em  duas  etapas,
sendo a primeira eliminatória. 

Art. 24.  Os modos de disputa poderão ser combinados da seguinte forma:

I    caso  o  procedimento  se  inicie  pelo  modo  de  disputa  fechado,  serão  classificados  para  a  etapa
subsequente os licitantes que apresentarem as três melhores propostas, iniciandose então a disputa aberta com
a apresentação de lances sucessivos, nos termos dos arts. 18 e 19; e

II    caso  o  procedimento  se  inicie  pelo modo  de  disputa  aberto,  os  licitantes  que  apresentarem  as  três
melhores propostas oferecerão propostas finais, fechadas. 

Seção III

Do julgamento das propostas 

Subseção I

Disposições gerais 

Art. 25.  Poderão ser utilizados como critérios de julgamento:

I  menor preço ou maior desconto;

II  técnica e preço;

III  melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV  maior oferta de preço; ou

V  maior retorno econômico. 

§ 1o  O julgamento das propostas observará os parâmetros definidos no instrumento convocatório, sendo
vedado computar vantagens não previstas, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

§ 2o  O julgamento das propostas deverá observar a margem de preferência prevista no art. 3o da Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993, observado o disposto no Decreto no 7.546, de 2 de agosto de 2011.  

Subseção II

Menor Preço ou Maior Desconto 

Art. 26.  O critério de julgamento pelo menor preço ou maior desconto considerará o menor dispêndio para
a administração pública, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no instrumento convocatório. 

§ 1o  Os custos indiretos, relacionados às despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e
impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre
que objetivamente mensuráveis, conforme parâmetros definidos no instrumento convocatório. 

§  2o    Parâmetros  adicionais  de  mensuração  de  custos  indiretos  poderão  ser  estabelecidos  em  ato  do
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Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art.  27.    O  critério  de  julgamento  por  maior  desconto  utilizará  como  referência  o  preço  total  estimado,
fixado pelo instrumento convocatório.  

Parágrafo  único.    No  caso  de  obras  ou  serviços  de  engenharia,  o  percentual  de  desconto  apresentado
pelos  licitantes  incidirá  linearmente  sobre  os  preços  de  todos  os  itens  do  orçamento  estimado  constante  do
instrumento convocatório. 

Subseção III

Técnica e Preço 

Art.  28.    O  critério  de  julgamento  pela  melhor  combinação  de  técnica  e  preço  será  utilizado
exclusivamente nas licitações destinadas a contratar objeto:

I  de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou técnica; ou

II  que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado,
pontuandose as vantagens e qualidades oferecidas para cada produto ou solução. 

Parágrafo único.  Será escolhido o critério de julgamento a que se refere o caput quando a avaliação e a
ponderação  da  qualidade  técnica  das  propostas  que  superarem  os  requisitos  mínimos  estabelecidos  no
instrumento convocatório forem relevantes aos fins pretendidos. 

Art. 29.   No  julgamento pelo critério de melhor combinação de  técnica e preço, deverão ser avaliadas  e
ponderadas  as  propostas  técnicas  e  de  preço  apresentadas  pelos  licitantes,  segundo  fatores  de  ponderação
objetivos previstos no instrumento convocatório. 

§ 1o  O fator de ponderação mais relevante será limitado a setenta por cento. 

§ 2o    Poderão  ser  utilizados  parâmetros  de  sustentabilidade  ambiental  para  a  pontuação  das  propostas
técnicas. 

§ 3o   O  instrumento  convocatório  estabelecerá  pontuação mínima para  as  propostas  técnicas,  cujo  não
atingimento implicará desclassificação. 

Subseção IV

Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico 

Art.  30.    O  critério  de  julgamento  pela  melhor  técnica  ou  pelo  melhor  conteúdo  artístico  poderá  ser
utilizado  para  a  contratação  de  projetos  e  trabalhos  de  natureza  técnica,  científica  ou  artística,  incluídos  os
projetos arquitetônicos e excluídos os projetos de engenharia. 

Art.  31.    O  critério  de  julgamento  pela  melhor  técnica  ou  pelo  melhor  conteúdo  artístico  considerará
exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, segundo parâmetros objetivos
inseridos no instrumento convocatório. 

§ 1o  O instrumento convocatório definirá o prêmio ou a remuneração que será atribuída ao vencedor. 

§ 2o    Poderão  ser  utilizados  parâmetros  de  sustentabilidade  ambiental  para  a  pontuação  das  propostas
nas licitações para contratação de projetos. 

§  3o    O  instrumento  convocatório  poderá  estabelecer  pontuação  mínima  para  as  propostas,  cujo  não
atingimento implicará desclassificação. 

Art. 32.  Nas licitações que adotem o critério de julgamento pelo melhor conteúdo artístico a comissão de
licitação  será  auxiliada  por  comissão  especial  integrada  por,  no mínimo,  três  pessoas  de  reputação  ilibada  e
notório conhecimento da matéria em exame, que podem ser servidores públicos. 

Parágrafo único.   Os membros da comissão especial a que se  refere o caput  responderão por  todos os
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atos praticados,  salvo  se posição  individual  divergente estiver  registrada  na  ata  da  reunião  em que  adotada  a
decisão.  

Subseção V

Maior oferta de preço 

Art.  33.    O  critério  de  julgamento  pela  maior  oferta  de  preço  será  utilizado  no  caso  de  contratos  que
resultem em receita para a administração pública. 

§  1o    Poderá  ser  dispensado  o  cumprimento  dos  requisitos  de  qualificação  técnica  e  econômico
financeira. 

§  2o    Poderá  ser  requisito  de  habilitação  a  comprovação  do  recolhimento  de  quantia  como  garantia,
limitada a cinco por cento do valor mínimo de arrematação.  

§ 3o  Na hipótese do § 2o, o licitante vencedor perderá a quantia em favor da administração pública caso
não efetue o pagamento devido no prazo estipulado. 

Art. 34.  Os bens e direitos a serem licitados pelo critério previsto no art. 33 serão previamente avaliados
para fixação do valor mínimo de arrematação.  

Art.  35.    Os  bens  e  direitos  arrematados  serão  pagos  à  vista,  em  até  um  dia  útil  contado  da  data  da
assinatura da ata lavrada no local do julgamento ou da data de notificação. 

§  1o    O  instrumento  convocatório  poderá  prever  que  o  pagamento  seja  realizado mediante  entrada  em
percentual  não  inferior  a  cinco  por  cento,  no  prazo  referido  no  caput,  com  pagamento  do  restante  no  prazo
estipulado no mesmo instrumento, sob pena de perda em favor da administração pública do valor já recolhido. 

§ 2o  O instrumento convocatório estabelecerá as condições para a entrega do bem ao arrematante. 

Subseção VI

Maior retorno econômico 

Art.  36.    No  critério  de  julgamento  pelo  maior  retorno  econômico  as  propostas  serão  consideradas  de
forma a selecionar a que proporcionar a maior economia para a administração pública decorrente da execução do
contrato. 

§  1o    O  critério  de  julgamento  pelo  maior  retorno  econômico  será  utilizado  exclusivamente  para  a
celebração de contrato de eficiência. 

§ 2o  O contrato de eficiência  terá por objeto a prestação de serviços, que poderá  incluir a  realização de
obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao órgão ou entidade contratante, na
forma de redução de despesas correntes. 

§ 3o  O instrumento convocatório deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada
com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo da remuneração devida ao contratado. 

§  4o    Para  efeito  de  julgamento  da  proposta,  o  retorno  econômico  é  o  resultado  da  economia  que  se
estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. 

Art. 37.   Nas  licitações que adotem o  critério  de  julgamento pelo maior  retorno econômico,  os  licitantes
apresentarão:

I  proposta de trabalho, que deverá contemplar:

a) as obras, serviços ou bens, com respectivos prazos de realização ou fornecimento; e

b) a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, bem ou serviço e
expressa em unidade monetária; e
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II  proposta de preço, que corresponderá a um percentual sobre a economia que se estima gerar durante
determinado período, expressa em unidade monetária. 

Subseção VII

Preferência e desempate 

Art.  38.    Nos  termos  da  Lei  Complementar  no  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  considerase  empate
aquelas situações em que a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja  igual
ou até dez por cento superior à proposta mais bem classificada. 

§ 1o   Nas situações descritas no caput, a microempresa ou empresa de pequeno porte que  apresentou
proposta mais vantajosa poderá apresentar nova proposta de preço inferior à proposta mais bem classificada. 

§  2o    Caso  não  seja  apresentada  a  nova  proposta  de  que  trata  o  §  1o,  as  demais  microempresas  ou
empresas  de  pequeno  porte  licitantes  com  propostas  até  dez  por  cento  superiores  à  proposta  mais  bem
classificada  serão  convidadas  a  exercer  o  mesmo  direito,  conforme  a  ordem  de  vantajosidade  de  suas
propostas. 

Art. 39.  Nas licitações em que após o exercício de preferência de que  trata o art. 38 esteja configurado
empate  em  primeiro  lugar,  será  realizada  disputa  final  entre  os  licitantes  empatados,  que  poderão  apresentar
nova proposta fechada, conforme estabelecido no instrumento convocatório. 

§ 1o  Mantido o empate após a disputa final de que trata o caput, as propostas serão ordenadas segundo
o  desempenho  contratual  prévio  dos  respectivos  licitantes,  desde  que  haja  sistema  objetivo  de  avaliação
instituído. 

§ 2o  Caso a regra prevista no § 1o não solucione o empate, será dada preferência:

I  em se tratando de bem ou serviço de informática e automação, nesta ordem:

a) aos bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País;

b) aos bens e serviços produzidos de acordo com o processo produtivo básico definido pelo Decreto  no
5.906, de 26 de setembro de 2006;

c) produzidos no País;

d) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e

e) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País; ou

II  em se tratando de bem ou serviço não abrangido pelo inciso I do § 2o, nesta ordem:

a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País.  

§ 3o Caso a regra prevista no § 2o não solucione o empate, será realizado sorteio. 

Subseção VIII

Análise e classificação de proposta 

Art.  40.    Na  verificação  da  conformidade  da  melhor  proposta  apresentada  com  os  requisitos  do
instrumento convocatório, será desclassificada aquela que:

I  contenha vícios insanáveis;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5906.htm
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II  não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório;

III    apresente  preço  manifestamente  inexequível  ou  permaneça  acima  do  orçamento  estimado  para  a
contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput do art. 9o;

IV  não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração pública; ou

V  apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que
insanável. 

§ 1o  A comissão de licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir
do licitante que ela seja demonstrada. 

§ 2º  Com exceção da contratação integrada prevista no art. 9º da Lei nº 12.462, de 2011, nas  licitações
de obras ou serviços de engenharia, o licitante da melhor proposta apresentada deverá reelaborar e apresentar à
comissão  de  licitação,  por meio  eletrônico,  conforme prazo  estabelecido  no  instrumento  convocatório,  planilha
com os valores adequados ao lance vencedor, em que deverá constar: (Redação dada pelo Decreto nº 8.080, de
2013)

a)  indicação  dos  quantitativos  e  dos  custos  unitários,  vedada  a  utilização  de  unidades  genéricas  ou
indicadas como verba;

b)  composição  dos  custos  unitários  quando  diferirem  daqueles  constantes  dos  sistemas  de  referências
adotados nas licitações; e

c) detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas  BDI e dos Encargos Sociais  ES. 

§ 3º  No caso da contratação integrada prevista no art. 9º da Lei nº 12.462, de 2011, o licitante que ofertou
a melhor proposta deverá apresentar o  valor  do  lance  vencedor  distribuído pelas etapas do  cronograma  físico,
definido no ato de convocação e compatível com o critério de aceitabilidade por etapas previsto no § 5º do art.
42. (Incluído pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

§ 4º  Salvo quando aprovado relatório técnico conforme previsto no § 2º, II, e § 4º, II, do art. 42, o licitante
da melhor proposta deverá adequar os custos unitários ou das etapas propostos aos limites previstos nos § 2º, §
4º ou § 5º do art. 42, sem alteração do valor global da proposta, sob pena de aplicação do art. 62. (Incluído pelo
Decreto nº 8.080, de 2013)

Art. 41. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideramse inexequíveis as propostas com
valores globais inferiores a setenta por cento do menor dos seguintes valores:

I   média  aritmética  dos  valores  das  propostas  superiores  a  cinquenta  por  cento  do  valor  do  orçamento
estimado pela administração pública, ou

II  valor do orçamento estimado pela administração pública.

§ 1o  A  administração  deverá  conferir  ao  licitante  a  oportunidade  de  demonstrar  a  exequibilidade  da  sua
proposta.

§ 2o Na hipótese de que trata o § 1o, o  licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível
com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composições de custos unitários.

§ 3o A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e  instalações a serem fornecidos
pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia
esteja expressa na proposta.

Art. 42. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, a economicidade da proposta será aferida com
base nos custos globais e unitários.

§ 1º   O  valor  global  da  proposta  não  poderá  superar  o  orçamento  estimado  pela  administração  pública,
com base  nos  parâmetros  previstos  nos  §§ 3o, 4o  ou  6o do  art.  8o  da  Lei  no  12.462,  de  2011,  e,  no  caso  da
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contratação  integrada,  na  forma estabelecida  no  art.  9°,  §  2º,  inciso  II,  da  Lei  nº 12.462,  de  2011.    (Redação
dada pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

§  2o  No  caso  de  adoção  do  regime  de  empreitada  por  preço  unitário  ou  de  contratação  por  tarefa,  os
custos  unitários  dos  itens  materialmente  relevantes  das  propostas  não  podem  exceder  os  custos  unitários
estabelecidos no orçamento estimado pela administração pública, observadas as seguintes condições:

I  serão considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta
e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orçamento estimado ou que sejam
considerados essenciais à  funcionalidade da obra ou do serviço de engenharia; e    (Redação dada pelo Decreto
nº 8.080, de 2013)

II  em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório técnico circunstanciado
aprovado  pela  administração  pública,  poderão  ser  aceitos  custos  unitários  superiores  àqueles  constantes  do
orçamento estimado em relação aos  itens materialmente  relevantes,  sem prejuízo da avaliação dos órgãos  de
controle,  dispensada  a  compensação  em  qualquer  outro  serviço  do  orçamento  de  referência;    (Redação  dada
pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

§ 3o  Se  o  relatório  técnico  de  que  trata  o  inciso  II  do §2o  não  for  aprovado  pela  administração  pública,
aplicase  o  disposto  no  art.  62,  salvo  se  o  licitante  apresentar  nova  proposta,  com  adequação  dos  custos
unitários propostos aos limites previstos no §2o, sem alteração do valor global da proposta.

§  4o  No  caso  de  adoção  do  regime  de  empreitada  por  preço  global  ou  de  empreitada  integral,  serão
observadas as seguintes condições:

I – no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles previstos
nos §§ 3o, 4o ou 6o do art. 8o da Lei no 12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta e o valor de cada
etapa prevista  no  cronograma  físicofinanceiro  seja  igual  ou  inferior  ao  valor  calculado  a  partir  do  sistema  de
referência utilizado;

II  em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório técnico circunstanciado,
aprovado pela administração pública, os valores das etapas do cronograma físicofinanceiro poderão exceder o
limite fixado no inciso I; e

III   as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos,
plantas, especificações, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto básico não poderão ultrapassar,
no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato.

§  5º    No  caso  de  adoção  do  regime  de  contratação  integrada,  deverão  ser  previstos  no  instrumento
convocatório critérios de aceitabilidade por etapa, estabelecidos de acordo com o orçamento estimado na forma
prevista  no  art.  9º  da  Lei  nº  12.462,  de  2011,  e  compatíveis  com  o  cronograma  físico  do  objeto  licitado.
(Redação dada pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

§ 6º   O orçamento estimado das obras e  serviços de engenharia  será aquele  resultante  da  composição
dos  custos  unitários  diretos  do  sistema  de  referência  utilizado,  acrescida  do  percentual  de  BDI  de  referência,
ressalvado o disposto no art. 9º da Lei nº 12.462,  de  2011,  para  o  regime  de  contratação  integrada.  (Redação
dada pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

§ 7º  A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitários
do  orçamento  estimado  pela  administração  pública  não  poderá  ser  reduzida,  em  favor  do  contratado,  em
decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição orçamentária.    (Incluído pelo Decreto nº
8.080, de 2013)

Art. 43.  Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a comissão de licitação classificará
as propostas por ordem decrescente de vantajosidade. 

§ 1o   Quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orçamento estimado, a comissão  de
licitação poderá negociar com o licitante condições mais vantajosas. 

§ 2o   A negociação de que  trata o § 1o  poderá ser  feita  com os demais  licitantes,  segundo a  ordem de
classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer
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superior ao orçamento estimado. 

§ 3º    Encerrada  a  etapa  competitiva  do  processo,  poderão  ser  divulgados  os  custos  dos  itens  ou  das
etapas do orçamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas ofertados pelo licitante da melhor
proposta, para fins de reelaboração da planilha com os valores adequados ao lance vencedor, na forma prevista
no art. 40, § 2º. (Incluído pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

Art. 44.  Encerrado o julgamento, será disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de classificação das
propostas. 

Seção IV

Da Habilitação 

Art. 45.  Nas licitações regidas pelo RDC será aplicado, no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei
no 8.666, de 1993. 

Art. 46.  Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante classificado em
primeiro lugar. 

§ 1o    Poderá  haver  substituição  parcial  ou  total  dos  documentos  por  certificado  de  registro  cadastral  e
certificado de préqualificação, nos termos do instrumento convocatório. 

§ 2o   Em caso de  inabilitação, serão requeridos e avaliados os documentos de habilitação dos  licitantes
subsequentes, por ordem de classificação. 

Art. 47.  O instrumento convocatório definirá o prazo para a apresentação dos documentos de habilitação.
 

Art. 48.  Quando utilizado o critério de julgamento pela maior oferta de preço, nas licitações destinadas à
alienação, a qualquer título, dos bens e direitos da administração pública, os requisitos de qualificação técnica e
econômicofinanceira  poderão  ser  dispensados,  se  substituídos  pela  comprovação  do  recolhimento  de  quantia
como garantia, limitada a cinco por cento do valor mínimo de arrematação.  

Parágrafo  único.    O  disposto  no  caput  não  dispensa  os  licitantes  da  apresentação  dos  demais
documentos exigidos para a habilitação. 

Art.  49.    Em  qualquer  caso,  os  documentos  relativos  à  regularidade  fiscal  poderão  ser  exigidos  em
momento posterior ao julgamento das propostas, apenas em relação ao licitante mais bem classificado. 

Art. 50.  Caso ocorra a inversão de fases prevista no parágrafo único do art. 14:

I  os licitantes apresentarão simultaneamente os documentos de habilitação e as propostas;

II  serão verificados os documentos de habilitação de todos os licitantes; e

III  serão julgadas apenas as propostas dos licitantes habilitados. 

Seção V

Da Participação em Consórcio 

Art.  51.    Quando  permitida  a  participação  na  licitação  de  pessoas  jurídicas  organizadas  em  consórcio,
serão observadas as seguintes condições:

I    comprovação  do  compromisso  público  ou  particular  de  constituição  de  consórcio,  subscrito  pelos
consorciados;

II    indicação  da  pessoa  jurídica  responsável  pelo  consórcio,  que  deverá  atender  às  condições  de
liderança fixadas no instrumento convocatório;

III    apresentação  dos  documentos  exigidos  no  instrumento  convocatório  quanto  a  cada  consorciado,
admitindose, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado;
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IV  comprovação de qualificação econômicofinanceira, mediante:

a)  apresentação  do  somatório  dos  valores  de  cada  consorciado,  na  proporção  de  sua  respectiva
participação,  podendo  a  administração  pública  estabelecer,  para  o  consórcio,  um  acréscimo  de  até  trinta  por
cento dos valores exigidos para licitante individual; e

b) demonstração, por cada consorciado, do atendimento aos requisitos contábeis definidos no instrumento
convocatório; e

V    impedimento  de  participação  de  consorciado,  na  mesma  licitação,  em  mais  de  um  consórcio  ou
isoladamente. 

§ 1o  O instrumento convocatório deverá exigir que conste cláusula de responsabilidade solidária:

I  no compromisso de constituição de consórcio a ser firmado pelos licitantes; e

II  no contrato a ser celebrado pelo consórcio vencedor. 

§  2o    No  consórcio  de  empresas  brasileiras  e  estrangeiras,  a  liderança  caberá,  obrigatoriamente,  à
empresa brasileira, observado o disposto no inciso II do caput. 

§ 3o   O  licitante vencedor  fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o
registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do caput. 

§  4o    A  substituição  de  consorciado  deverá  ser  expressamente  autorizada  pelo  órgão  ou  entidade
contratante. 

§  5o    O  instrumento  convocatório  poderá,  no  interesse  da  administração  pública,  fixar  a  quantidade
máxima de pessoas jurídicas organizadas por consórcio.  

§  6o    O  acréscimo  previsto  na  alínea  “a”  do  inciso  IV  do  caput  não  será  aplicável  aos  consórcios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte. 

Seção VI

Dos Recursos 

Art. 52.  Haverá fase recursal única, após o término da fase de habilitação. 

Art.  53.    Os  licitantes  que  desejarem  recorrer  em  face  dos  atos  do  julgamento  da  proposta  ou  da
habilitação deverão manifestar  imediatamente, após o término de cada sessão, a sua  intenção de recorrer, sob
pena de preclusão. 

Parágrafo  único.    Nas  licitações  sob  a  forma  eletrônica,  a manifestação  de  que  trata  o caput  deve  ser
efetivada em campo próprio do sistema. 

Art. 54.  As razões dos recursos deverão ser apresentadas no prazo de cinco dias úteis contado a partir
da data da intimação ou da lavratura da ata, conforme o caso. 

§ 1o   O  prazo  para  apresentação  de  contrarrazões  será  de  cinco  dias  úteis  e  começará  imediatamente
após o encerramento do prazo a que se refere o caput. 

§ 2o   É assegurado aos  licitantes obter vista dos elementos dos autos  indispensáveis à defesa de seus
interesses. 

Art.  55.    Na  contagem  dos  prazos  estabelecidos  no  art.  54,  excluise  o  dia  do  início  e  incluise  o  do
vencimento. 

Parágrafo  único.    Os  prazos  se  iniciam  e  expiram  exclusivamente  em  dia  útil  no  âmbito  do  órgão  ou
entidade responsável pela licitação. 

Art.  56.    O  recurso  será  dirigido  à  autoridade  superior,  por  intermédio  da  autoridade  que  praticou  o  ato
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recorrido,  que apreciará  sua admissibilidade,  cabendo a esta  reconsiderar  sua  decisão  no  prazo  de  cinco  dias
úteis ou, nesse mesmo prazo, fazêlo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso
ser  proferida  dentro  do  prazo  de  cinco  dias  úteis,  contado  do  seu  recebimento,  sob  pena  de  apuração  de
responsabilidade. 

Art.  57.    O  acolhimento  de  recurso  implicará  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento. 

Art.  58.    No  caso  da  inversão  de  fases  prevista  no  parágrafo  único  do  art.  14,  os  licitantes  poderão
apresentar recursos após a fase de habilitação e após a fase de julgamento das propostas. 

Seção VII

Do Encerramento 

Art. 59.   Finalizada a  fase  recursal, a administração pública poderá negociar condições mais  vantajosas
com o primeiro colocado. 

Art. 60.   Exaurida a negociação prevista no art. 59, o procedimento  licitatório será encerrado e os autos
encaminhados à autoridade superior, que poderá:

I  determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis;

II  anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;

III  revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou

IV    adjudicar  o  objeto,  homologar  a  licitação  e  convocar  o  licitante  vencedor  para  a  assinatura  do
contrato, preferencialmente em ato único. 

§ 1o  As normas referentes a anulação e revogação de licitações previstas no art. 49 da Lei no 8.666, de
1993, aplicamse às contratações regidas pelo RDC. 

§ 2o  Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da anulação ou revogação da
licitação, observado o disposto nos arts. 53 a 57, no que couber. 

Art.  61.    Convocado  para  assinar  o  termo  de  contrato,  aceitar  ou  retirar  o  instrumento  equivalente,  o
interessado deverá observar os prazos e condições estabelecidos,  sob pena de decair  o direito à  contratação,
sem prejuízo das sanções previstas em lei.  

Art. 62.   É  facultado à administração pública, quando o  convocado não assinar o  termo de contrato,  ou
não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos:

I    revogar a  licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei no 8.666, de 1993,  e
neste Decreto; ou

II  convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas
condições ofertadas pelo licitante vencedor. 

Parágrafo único.   Na hipótese de nenhum dos  licitantes aceitar a contratação nos  termos do  inciso  II do
caput, a administração pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento
estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório. 

TÍTULO III

DOS CONTRATOS E DE SUA EXECUÇÃO 

Art. 63.  Os contratos administrativos celebrados serão regidos pela Lei no 8.666, de 1993, com exceção
das regras específicas previstas na Lei no 12.462, de 2011, e neste Decreto. 

Art. 64.  Os contratos para a execução das obras previstas no plano plurianual poderão ser firmados pelo
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período nele compreendido, observado o disposto no caput do art. 57 da Lei no 8.666, de 1993. 

Art. 65.   Na hipótese do  inciso  II do caput do art. 57 da Lei no 8.666, de 1993, os contratos regidos por
este Decreto poderão ter sua vigência estabelecida até a data da extinção da APO. 

Art. 66.  Nos contratos de obras e serviços de engenharia, a execução de cada etapa será precedida de
projeto executivo para a etapa e da conclusão e aprovação, pelo órgão ou entidade  contratante,  dos  trabalhos
relativos às etapas anteriores. 

§ 1º  O projeto executivo de etapa posterior poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução
das obras e serviços de etapa anterior, desde que autorizado pelo órgão ou entidade contratante.   (Incluído pelo
Decreto nº 8.080, de 2013)

§  2º    No  caso  da  contratação  integrada  prevista  no  art.  9º  da  Lei  nº  12.462,  de  2011,  a  análise  e  a
aceitação  do  projeto  deverá  limitarse  a  sua  adequação  técnica  em  relação  aos  parâmetros  definidos  no
instrumento  convocatório,  em  conformidade  com  o  art.  74,  devendo  ser  assegurado  que  as  parcelas
desembolsadas  observem  ao  cronograma  financeiro  apresentado  na  forma  do  art.  40,  §  3º.    (Incluído  pelo
Decreto nº 8.080, de 2013)

§ 3º    A  aceitação  a  que  se  refere  o  §  2º  não  enseja  a  assunção  de  qualquer  responsabilidade  técnica
sobre o projeto pelo órgão ou entidade contratante.  (Incluído pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

§ 4º   O disposto no § 3º do art.  8º da Lei  nº 12.462 não se aplica  à  determinação  do  custo  global  para
execução  das  obras  e  serviços  de  engenharia  contratados  mediante  o  regime  de  contratação  integrada. 
(Incluído pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

Art.  67.    A  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  enseja  a  sua  rescisão,  com  as  consequências
contratuais, legais e regulamentares. 

§  1o    Não  haverá  rescisão  contratual  em  razão  de  fusão,  cisão  ou  incorporação  do  contratado,  ou  de
substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente atestadas.  

§ 2o  Os contratos de eficiência referidos no art. 36 deverão prever que nos casos em que não for gerada
a economia estimada:

I  a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do
contratado;

II    será  aplicada  multa  por  inexecução  contratual  se  a  diferença  entre  a  economia  contratada  e  a
efetivamente obtida for superior à remuneração do contratado, no valor da referida diferença; e

III  aplicação de outras sanções cabíveis, caso a diferença entre a economia contratada e a efetivamente
obtida seja superior ao limite máximo estabelecido no contrato. 

Art. 68.  Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis a partir da data da intimação ou da lavratura da ata
da  rescisão  do  contrato,  nas  hipóteses  previstas  no  inciso  I  do  caput  do  art.  79  da  Lei  no  8.666,  de  1993,
observado o disposto nos arts. 53 a 57, no que couber. 

Art.  69.    Na  hipótese  do  inciso  XI  do  caput  do  art.  24  da  Lei  no  8.666,  de  1993,  a  contratação  de
remanescente  de  obra,  serviço  ou  fornecimento  de  bens  em  consequência  de  rescisão  contratual  observará  a
ordem de  classificação  dos  licitantes  e  as  condições  por  estes  ofertadas,  desde  que  não  seja  ultrapassado o
orçamento estimado para a contratação. 

TÍTULO IV

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO I

DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 

Art.  70.    Nas  licitações  de  obras  e  serviços,  inclusive  de  engenharia,  poderá  ser  estabelecida
remuneração  variável,  vinculada  ao  desempenho  do  contratado,  com  base  em  metas,  padrões  de  qualidade,
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parâmetros de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega definidos pela administração pública no instrumento
convocatório, observado o conteúdo do projeto básico, do projeto executivo ou do termo de referência.  

§  1o    A  utilização  da  remuneração  variável  respeitará  o  limite  orçamentário  fixado  pela  administração
pública para a contratação e será motivada quanto:

I  aos parâmetros escolhidos para aferir o desempenho do contratado;

II  ao valor a ser pago; e

III  ao benefício a ser gerado para a administração pública.  

§  2o    Eventuais  ganhos  provenientes  de  ações  da  administração  pública  não  serão  considerados  no
cômputo do desempenho do contratado. 

§  3o    O  valor  da  remuneração  variável  deverá  ser  proporcional  ao  benefício  a  ser  gerado  para  a
administração pública. 

§ 4o  Nos casos de contratação integrada, deverá ser observado o conteúdo do anteprojeto de engenharia
na definição dos parâmetros para aferir o desempenho do contratado.  

CAPÍTULO II

DA CONTRATAÇÃO SIMULTÂNEA 

Art.  71.    A  administração  pública  poderá,  mediante  justificativa,  contratar  mais  de  uma  empresa  ou
instituição para executar o mesmo serviço, desde que não implique perda de economia de escala, quando:

I    o  objeto  da  contratação  puder  ser  executado  de  forma  concorrente  e  simultânea  por  mais  de  um
contratado; e

II  a múltipla execução for conveniente para atender à administração pública. 

Parágrafo único.  A contratação simultânea não se aplica às obras ou serviços de engenharia. 

Art.  72.    A  administração  pública  deverá  manter  o  controle  individualizado  dos  serviços  prestados  por
contratado. 

Parágrafo único.   O  instrumento convocatório deverá disciplinar os parâmetros objetivos para a alocação
das atividades a serem executadas por contratado.  

CAPÍTULO III

DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA 

Art. 73.   Nas  licitações de obras e serviços de engenharia, poderá ser utilizada a contratação  integrada,
desde que técnica e economicamente justificada. 

§  1o    O  objeto  da  contratação  integrada  compreende  a  elaboração  e  o  desenvolvimento  dos  projetos
básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré
operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para entrega final do objeto. 

§ 2o  Será adotado o critério de julgamento técnica e preço. 

Art. 74.  O instrumento convocatório das licitações para contratação de obras e serviços de engenharia sob o
regime  de  contratação  integrada  deverá  conter  anteprojeto  de  engenharia  com  informações  e  requisitos  técnicos
destinados a possibilitar a caracterização do objeto contratual, incluindo:

I  a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global dos investimentos e as
definições quanto ao nível de serviço desejado;

II  as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega;
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III  a estética do projeto arquitetônico; e

IV    os  parâmetros  de  adequação  ao  interesse  público,  à  economia  na  utilização,  à  facilidade  na
execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade. 

§ 1o  Deverão constar do anteprojeto, quando couber, os seguintes documentos técnicos:

I  concepção da obra ou serviço de engenharia;

II  projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada;

III  levantamento topográfico e cadastral;

IV  pareceres de sondagem; e

V  memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais  de
construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. 

§  2o    Caso  seja  permitida  no  anteprojeto  de  engenharia  a  apresentação  de  projetos  com  metodologia
diferenciadas  de  execução,  o  instrumento  convocatório  estabelecerá  critérios  objetivos  para  avaliação  e
julgamento das propostas. 

§ 3o  O anteprojeto deverá possuir nível de definição suficiente para proporcionar a comparação entre as
propostas recebidas das licitantes.  

§  4º    Os  Ministérios  supervisores  dos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  poderão  definir  o
detalhamento dos elementos mínimos necessários para a caracterização do anteprojeto de engenharia.  (Incluído
pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

Art.  75.    O  orçamento  e  o  preço  total  para  a  contratação  serão  estimados  com  base  nos  valores
praticados  pelo  mercado,  nos  valores  pagos  pela  administração  pública  em  contratações  similares  ou  na
avaliação  do  custo  global  da  obra,  aferida  mediante  orçamento  sintético  ou  metodologia  expedita  ou
paramétrica.  

§ 1º  Na elaboração do orçamento estimado na forma prevista no caput, poderá ser considerada  taxa de
risco compatível com o objeto da licitação e as contingências atribuídas ao contratado, devendo a referida taxa
ser motivada de acordo com metodologia definida em ato do Ministério supervisor ou da entidade contratante. 
(Incluído pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

§ 2º  A  taxa de risco a que se refere o § 1º não  integrará a parcela de benefícios e despesas  indiretas 
BDI  do  orçamento  estimado,  devendo  ser  considerada  apenas  para  efeito  de  análise  de  aceitabilidade  das
propostas ofertadas no processo licitatório.  (Incluído pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

Art. 76.  Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada,  fica vedada a celebração de  termos
aditivos aos contratos firmados, exceto se verificada uma das seguintes hipóteses:

I  recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro, devido a caso fortuito ou força maior;

II    necessidade  de  alteração  do  projeto  ou  das  especificações  para  melhor  adequação  técnica  aos
objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões
por parte do contratado, observados os limites previstos no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993. 

TÍTULO V

DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 77.  São procedimentos auxiliares das licitações regidas por este Decreto:

I  cadastramento;
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II  préqualificação;

III  sistema de registro de preços; e

IV  catálogo eletrônico de padronização. 

CAPÍTULO II

DO CADASTRAMENTO 

Art.  78.    Os  registros  cadastrais  serão  feitos  por  meio  do  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de
Fornecedores  SICAF, conforme disposto Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de 2001. 

Art.  79.    Caberá  recurso  no  prazo  de  cinco  dias  úteis  contado  a  partir  da  data  da  intimação  ou  do
indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, de sua alteração ou de seu cancelamento, observado
o disposto nos arts. 53 a 57, no que couber. 

CAPÍTULO III

DA PRÉQUALIFICAÇÃO 

Art. 80.  A administração pública poderá promover a préqualificação destinada a identificar:

I  fornecedores que reúnam condições de qualificação técnica exigidas para o fornecimento de bem ou a
execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos; e

II  bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade estabelecida pela administração pública.  

§ 1o  A préqualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação
técnica  necessários  à  contratação,  assegurada,  em  qualquer  hipótese,  a  igualdade  de  condições  entre  os
concorrentes. 

§ 2o  A préqualificação de que trata o inciso I do caput poderá ser efetuada por grupos ou segmentos de
objetos a serem contratados, segundo as especialidades dos fornecedores.  

Art.  81.    O  procedimento  de  préqualificação  ficará  permanentemente  aberto  para  a  inscrição  dos
eventuais interessados.  

Art. 82.  A préqualificação terá validade máxima de um ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo.  

Parágrafo único.   A validade da préqualificação de  fornecedores não será superior ao prazo de validade
dos documentos apresentados pelos interessados. 

Art.  83.    Sempre  que  a  administração  pública  entender  conveniente  iniciar  procedimento  de  pré
qualificação  de  fornecedores  ou  bens,  deverá  convocar  os  interessados  para  que  demonstrem  o  cumprimento
das exigências de qualificação técnica ou de aceitação de bens, conforme o caso. 

§ 1o  A convocação de que trata o caput será realizada mediante:

I    publicação  de  extrato  do  instrumento  convocatório  no Diário Oficial  da União,  do Estado,  do Distrito
Federal  ou  do Município,  conforme  o  caso,  sem  prejuízo  da  possibilidade  de  publicação  de  extrato  em  jornal
diário de grande circulação; e

II    divulgação  em  sítio  eletrônico  oficial  centralizado  de  publicidade  de  licitações  ou  sítio mantido  pelo
órgão ou entidade.  

§ 2o  A convocação explicitará as exigências de qualificação técnica ou de aceitação de bens, conforme o
caso. 

Art. 84.  Será fornecido certificado aos préqualificados, renovável sempre que o registro for atualizado. 

Art. 85.  Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da intimação ou da lavratura
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da ata do ato que defira ou indefira pedido de préqualificação de interessados, observado o disposto nos arts. 53
a 57, no que couber. 

Art. 86.   A administração  pública  poderá  realizar  licitação  restrita  aos  préqualificados,  justificadamente,
desde que:

I    a  convocação  para  a  préqualificação  discrimine  que  as  futuras  licitações  serão  restritas  aos  pré
qualificados;

II  na convocação a que se refere o inciso I do caput conste estimativa de quantitativos mínimos que a
administração pública pretende adquirir ou contratar nos próximos doze meses e de prazos para publicação do
edital; e

III    a  préqualificação  seja  total,  contendo  todos  os  requisitos  de  habilitação  técnica  necessários  à
contratação.  

§  1o    O  registro  cadastral  de  préqualificados  deverá  ser  amplamente  divulgado  e  deverá  estar
permanentemente aberto aos  interessados, obrigandose a unidade por ele  responsável  a  proceder,  no mínimo
anualmente,  a  chamamento  público  para  a  atualização  dos  registros  existentes  e  para  o  ingresso  de  novos
interessados. 

§  2o    Só  poderão  participar  da  licitação  restrita  aos  préqualificados  os  licitantes  que,  na  data  da
publicação do respectivo instrumento convocatório:

I    já  tenham  apresentado  a  documentação  exigida  para  a  préqualificação,  ainda  que  o  pedido  de  pré
qualificação seja deferido posteriormente; e

II  estejam regularmente cadastrados. 

§  3o    No  caso  de  realização  de  licitação  restrita,  a  administração  pública  enviará  convite  por  meio
eletrônico a todos os préqualificados no respectivo segmento. 

§ 4o  O convite de que trata o § 3o não exclui a obrigação de atendimento aos requisitos de publicidade do
instrumento convocatório. 

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Art.  87.   O Sistema  de Registro  de  Preços  destinado  especificamente  ao RDC    SRP/RDC  será  regido
pelo disposto neste Decreto. 

Art. 88.  Para os efeitos deste Decreto, considerase:

I  Sistema de Registro de Preços  SRP  conjunto de procedimentos para registro formal de preços para
contratações  futuras,  relativos  à  prestação  de  serviços,  inclusive  de  engenharia,  de  aquisição  de  bens  e  de
execução de obras com características padronizadas;  (Redação dada pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

II   ata de registro de preços – documento vinculativo, obrigacional,  com característica de compromisso
para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III    órgão  gerenciador  –  órgão  ou  entidade  pública  responsável  pela  condução  do  conjunto  de
procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;

IV    órgão  participante  –  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  participe  dos  procedimentos
iniciais do SRP e integre a ata de registro de preços; e

V    órgão  aderente  –  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que,  não  tendo  participado  dos
procedimentos iniciais da licitação, adere a uma ata de registro de preços. 

VI  órgão participante de compra nacional   órgão ou entidade da administração pública que, em razão de
participação  em  programa  ou  projeto  federal,  é  contemplado  no  registro  de  preços  independentemente  de
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manifestação formal;e  (Incluído pelo Decreto nº 8.251, de 2014)

VII    compra  nacional    compra  ou  contratação  de  bens,  serviços  e  obras  com  características
padronizadas,  inclusive de engenharia,  em que o órgão gerenciador  conduz  os  procedimentos  para  registro  de
preços  destinado  à  execução  descentralizada  de  programa  ou  projeto  federal,  mediante  prévia  indicação  da
demanda pelos entes federados beneficiados.  (Incluído pelo Decreto nº 8.251, de 2014

Art.  89.  O  SRP/RDC  poderá  ser  adotado  para  a  contratação  de  bens,  de  obras  com  características
padronizadas e de serviços, inclusive de engenharia, quando:  (Redação dada pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

I   pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações  frequentes;    (Redação
dada pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

II    for mais  conveniente  a  aquisição  de  bens  com  previsão  de  entregas  parceladas  ou  contratação  de
serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;  (Redação dada pelo Decreto nº 8.080, de
2013)

III    for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 
(Redação dada pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

IV    pela  natureza  do  objeto,  não  for  possível  definir  previamente  o  quantitativo  a  ser  demandado  pela
administração pública.  (Redação dada pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

Parágrafo único. O SRP/RDC, no caso de obra, somente poderá ser utilizado:    (Incluído pelo Decreto nº
8.080, de 2013)

I  nas hipóteses dos incisos III ou IV do caput; e  (Incluído pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

II  desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:   (Incluído pelo Decreto nº 8.080, de
2013)

a) as licitações sejam realizadas pelo Governo federal;  (Incluído pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

b)  as  obras  tenham  projeto  de  referência  padronizado,  básico  ou  executivo,    consideradas  as
regionalizações necessárias; e  (Incluído pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

c) haja compromisso do órgão aderente de suportar as despesas das ações necessárias à adequação do
projeto padrão às peculiaridades da execução.  (Incluído pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

Art. 90.  A licitação para o registro de preços:

I  poderá ser realizada por qualquer dos modos de disputa previstos neste Decreto, combinados ou não;

II    poderá  utilizar  os  critérios  de  julgamento  menor  preço,  maior  desconto  ou  técnica  e  preço;  e   
(Redação dada pelo Decreto nº 8.251, de 2014

III  será precedida de ampla pesquisa de mercado. 

Art.  91.    Na  licitação  para  registro  de  preços,  a  indicação  da  dotação  orçamentária  só  será  necessária
para a formalização do contrato ou instrumento equivalente. 

Art. 92.  A licitação para registro de preços será precedida de divulgação de intenção de registro de preços
com a finalidade de permitir a participação de outros órgãos ou entidades públicas. 

§  1o    Observado  o  prazo  estabelecido  pelo  órgão  gerenciador,  os  órgãos  ou  entidades  públicas
interessados em participar do registro de preços deverão:

I  manifestar sua concordância com o objeto do registro de preços; e

II  indicar a sua estimativa de demanda e o cronograma de contratações. 

§ 2o    Esgotado  o  prazo  para  a manifestação  de  interesse  em  participar  do  registro  de  preços,  o  órgão
gerenciador:
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I  consolidará todas as informações relativas às estimativas individuais de demanda;

II  promoverá a adequação de termos de referência ou projetos básicos encaminhados, para atender aos
requisitos de padronização e racionalização;

III  realizará ampla pesquisa de mercado para a definição dos preços estimados; e

IV    apresentará  as  especificações,  termos  de  referência,  projetos  básicos,  quantitativos  e  preços
estimados aos órgãos ou entidades públicas interessados, para confirmação da intenção de participar do registro
de preço. 

V    estabelecerá,  quando  for  o  caso,  o  número  máximo  de  participantes,  em  conformidade  com  sua
capacidade de gerenciamento;  (Incluído pelo Decreto nº 8.251, de 2014

VI  aceitará ou recusará, justificadamente, os quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos
itens; e  (Incluído pelo Decreto nº 8.251, de 2014

VII    deliberará  quanto  à  inclusão  posterior  de  participantes  que  não  manifestaram  interesse  durante  o
período de divulgação daintenção de registro de preços.  (Incluído pelo Decreto nº 8.251, de 2014

§ 3º   No caso de compra nacional, o órgão gerenciador promoverá a divulgação da ação, a pesquisa de
mercado e a consolidação da demanda dos órgãos e entidades da administração direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pelo Decreto nº 8.251, de 2014

Art.  93.    O  órgão  gerenciador  poderá  subdividir  a  quantidade  total  de  cada  item  em  lotes,  sempre  que
comprovada  a  viabilidade  técnica  e  econômica,  de  forma  a  possibilitar  maior  competitividade,  observada  a
quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços. 

§ 1o  No caso de serviços, a subdivisão se dará em função da unidade de medida adotada para aferição
dos  produtos  e  resultados  esperados,  e  será  observada  a  demanda  específica  de  cada  órgão  ou  entidade
participante. 

§ 2o  Na situação prevista no § 1o, será evitada a contratação de mais de uma empresa para a execução
do mesmo serviço em uma mesma localidade no âmbito do mesmo órgão ou entidade, com vistas a assegurar a
responsabilidade contratual e o princípio da padronização. 

Art. 94.  Constará do instrumento convocatório para registro de preços, além das exigências previstas no
art. 8o:

I    a  especificação  ou  descrição  do  objeto,  explicitando  o  conjunto  de  elementos  necessários  e
suficientes,  com nível  de precisão adequado, para a  caracterização do  bem ou  serviço,  inclusive  definindo  as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas;

II  a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do registro;

III  a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item ou lote, no caso de bens;

IV  as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e, complementarmente, nos
casos  de  serviços,  quando  cabíveis,  a  frequência,  periodicidade,  características  do  pessoal,  materiais  e
equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e
controles a serem adotados;

V  o prazo de validade do registro de preço;

VI  os órgãos e entidades participantes;

VII  os modelos de planilhas de custo, quando couber;

VIII  as minutas de contratos decorrentes do SRP/RDC, quando for o caso; e

IX  as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas. 

§  1º    Quando  o  instrumento  convocatório  previr  o  fornecimento  de  bens  ou  prestação  de  serviços  em
locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por região, de modo que os
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custos variáveis por região sejam acrescidos aos respectivos preços.  (Incluído pelo Decreto nº 8.251, de 2014

§ 2º   O  exame  e  a  aprovação  das minutas  do  instrumento  convocatório  e  do  contrato  serão  efetuados
exclusivamente pela assessoria jurídica do órgão gerenciador.  (Incluído pelo Decreto nº 8.251, de 2014

Art. 95.  Caberá ao órgão gerenciador:

I  promover os atos preparatórios à licitação para registro de preços, conforme o art. 92;

II    definir  os  itens  a  serem  registrados,  os  respectivos  quantitativos  e  os  órgãos  ou  entidades
participantes;

III  realizar todo o procedimento licitatório;

IV  providenciar a assinatura da ata de registro de preços;

V  encaminhar cópia da ata de registro de preços aos órgãos ou entidades participantes;

VI   gerenciar a ata de  registro  de preços,  indicando os  fornecedores que poderão  ser  contratados e  os
respectivos quantitativos e preços, conforme as regras do art. 103;

VII  manter controle do saldo da quantidade global de bens e serviços que poderão ser contratados pelos
órgãos aderentes, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 102;

VIII  aplicar eventuais sanções que decorrerem:

a) do procedimento licitatório;

b) de descumprimento da ata de registro de preços, ressalvado o disposto no art. 96,  inciso III do caput,
alínea “a”; e

c) do descumprimento dos contratos que celebrarem, ainda que não haja o correspondente instrumento;

IX  conduzir eventuais negociações dos preços registrados, conforme as regras do art. 105; e

X  anular ou revogar o registro de preços. 

XI   autorizar, excepcional e  justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 4º do art. 103 deste
Decreto, respeitado o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão aderente; e  (Incluído pelo Decreto
nº 8.251, de 2014

XII  realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados
das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes,  inclusive nas hipóteses previstas
no § 3º do art. 92 e no § 2º do art. 96 deste Decreto.  (Incluído pelo Decreto nº 8.251, de 2014

§ 1o  O órgão gerenciador realizará todos os atos de controle e administração do SRP/RDC. 

§  2o    O  órgão  gerenciador  somente  considerará  os  itens  e  quantitativos  referentes  aos  órgãos  ou
entidades que confirmarem a intenção de participar do registro de preços, na forma do inciso IV do § 2o do art.
92.  

Art. 96.  Caberá aos órgãos ou entidades participantes:

I  consultar o órgão gerenciador para obter a indicação do fornecedor e respectivos quantitativos e preços
que poderão ser contratados;

II  fiscalizar o cumprimento dos contratos que celebrarem; e

III  aplicar eventuais sanções que decorrerem:

a) do descumprimento da ata de registro de preços, no que se refere às suas demandas; e

b) do descumprimento dos contratos que celebrarem, ainda que não haja o correspondente instrumento. 
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§ 1º  Os órgãos participantes deverão informar ao órgão gerenciador:  (Incluído pelo Decreto nº 8.251, de
2014

I  as sanções que aplicarem; e  (Incluído pelo Decreto nº 8.251, de 2014

II  o nome do responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos contratos que celebrarem.   (Incluído
pelo Decreto nº 8.251, de 2014

§ 2º   Na hipótese prevista no §3º do art.  92,  comprovada a vantajosidade,  fica  facultada  aos  órgãos  ou
entidades participantes de compra nacional a execução da ata de registro de preços vinculada ao programa ou
projeto federal.   (Incluído pelo Decreto nº 8.251, de 2014

§  3º    Os  entes  federados  participantes  de  compra  nacional  poderão  utilizar  recursos  de  transferências
legais ou voluntárias da União, vinculados aos processos ou projetos objeto de descentralização e de recursos
próprios  para  suas  demandas  de  aquisição  no  âmbito  da  ata  de  registro  de  preços  de  compra  nacional.   
(Incluído pelo Decreto nº 8.251, de 2014

§  4º    Caso  o  órgão  gerenciador  aceite  a  inclusão  de  novos  itens,  o  órgão  participante  demandante
elaborará  sua  especificação  ou  termo  de  referência  ou  projeto  básico,  conforme  o  caso,  e  a  pesquisa  de
mercado, observado o disposto no art. 96.   (Incluído pelo Decreto nº 8.251, de 2014

§ 5º  Caso o órgão gerenciador aceite a inclusão de novas localidades para entrega do bem ou execução
do serviço, o órgão participante responsável pela demanda elaborará,  ressalvada a hipótese do § 3º do art. 92,
pesquisa de mercado que contemple a variação de custos locais ou regionais.  (Incluído pelo Decreto nº 8.251,
de 2014

Art.  97.   Após o encerramento  da etapa  competitiva,  os  licitantes  poderão  reduzir  seus preços ao  valor
igual ao da proposta do licitante mais bem classificado.  

§ 1o    Havendo  apresentação  de  novas  propostas  na  forma  do caput,  o  órgão  gerenciador  estabelecerá
nova ordem de classificação, observadas as regras do art. 98. 

§ 2o  A apresentação de novas propostas na  forma do caput não prejudicará o  resultado do certame em
relação ao licitante mais bem classificado. 

Art. 98.  Serão registrados na ata de registro de preços os preços e os quantitativos do licitante mais bem
classificado durante a etapa competitiva.  (Redação dada pelo Decreto nº 8.251, de 2014

§ 1º  Será incluído na ata de registro de preços, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar  os  bens  ou  serviços  com  preços  iguais  aos  do  licitante  vencedor  na  sequência  da  classificação  do
certame, excluído o percentual  referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos  requisitos
previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. (Incluído pelo Decreto nº 8.251, de 2014

§ 2º   Se  houver  mais  de  um  licitante  na  situação  de  que  trata  o  §1º,  os  licitantes  serão  classificados
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.      (Incluído pelo Decreto nº 8.251,
de 2014

§  3º    A  habilitação  dos  fornecedores  que  comporão  o  cadastro  de  reserva,nos  termos  do  §1º,  será
efetuada  nas  hipóteses  previstas  no  art.  62  e  quando  da  necessidade  de  contratação  de  fornecedor
remanescente, nas hipóteses previstas no art. 107.   (Incluído pelo Decreto nº 8.251, de 2014

§  4º    O  anexo  de  que  trata  o  §1º  consiste  na  ata  de  realização  da  sessão  pública,  que  conterá  a
informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do
certame.   (Incluído pelo Decreto nº 8.251, de 2014

Art.  99.    A  ata  de  registro  de  preços  obriga  os  licitantes  ao  fornecimento  de  bens  ou  à  prestação  de
serviço,  conforme  o  caso,  observados  os  preços,  quantidades  e  demais  condições  previstas  no  instrumento
convocatório. 

Parágrafo  único.    O  prazo  de  validade  da  ata  de  registro  de  preços  será  definido  pelo  instrumento
convocatório, limitado ao mínimo de três meses e ao máximo de doze meses.  

Art.  100.    Os  contratos  decorrentes  do  SRP/RDC  terão  sua  vigência  conforme  as  disposições  do
instrumento convocatório, observadas, no que couber, as normas da Lei no 8.666, de 1993. 
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§ 1o  Os contratos decorrentes do SRP/RDC não poderão sofrer acréscimo de quantitativos. 

§ 2o  Os contratos decorrentes do SRP/RDC poderão ser alterados conforme as normas da Lei no 8.666,
de 1993, ressalvado o disposto no § 1o. 

Art. 101.  A existência de preços registrados não obriga a administração pública a firmar os contratos que
deles poderão advir. 

Parágrafo  único.    Será  facultada  a  realização  de  licitação  específica  para  contratação  de  objetos  cujos
preços constam do sistema, desde que assegurada aos fornecedores registrados a preferência em igualdade de
condições. 

Art. 102.  O órgão ou entidade pública responsável pela execução das obras ou serviços contemplados no
art. 2o que não  tenha participado do certame  licitatório, poderá aderir  à ata de  registro de preços,  respeitado o
seu prazo de vigência. 

§ 1o  Os órgãos aderentes deverão observar o disposto no art. 96. 

§ 2o  Os órgãos aderentes não poderão contratar quantidade superior à soma das estimativas de demanda
dos órgãos gerenciador e participantes. 

§ 3o A quantidade global de bens ou de serviços que poderão ser contratados pelos órgãos  aderentes  e
gerenciador, somados, não poderá ser superior a cinco vezes a quantidade prevista para cada  item e, no caso
de obras, não poderá ser superior a três vezes.  (Redação dada pelo Decreto nº 8.080, de 2013)

§ 4o  Os fornecedores registrados não serão obrigados a contratar com órgãos aderentes.  

§ 5o  O fornecimento de bens ou a prestação de serviços a órgãos aderentes não prejudicará a obrigação
de cumprimento da ata de registro de preços em relação aos órgãos gerenciador e participantes. 

Art. 103.   Quando solicitado,  o  órgão  gerenciador  indicará  os  fornecedores  que  poderão  ser  contratados
pelos  órgãos  ou  entidades  participantes  ou  aderentes,  e  os  respectivos  quantitativos  e  preços,  conforme  a
ordem de classificação. 

§ 1o    O  órgão  gerenciador  observará  a  seguinte  ordem  quando  da  indicação  de  fornecedor  aos  órgãos
participantes:

I    o  fornecedor  registrado  mais  bem  classificado,  até  o  esgotamento  dos  respectivos  quantitativos
oferecidos;

II    os  fornecedores  registrados  que  registraram  seus  preços  em  valor  igual  ao  do  licitante  mais  bem
classificado, conforme a ordem de classificação; e

III    os  demais  fornecedores  registrados,  conforme  a  ordem  de  classificação,  pelos  seus  preços
registrados. 

§ 2o  No caso de solicitação de indicação de fornecedor por órgão aderente, o órgão gerenciador indicará o
fornecedor  registrado mais bem classificado e os demais  licitantes que  registraram seus preços em valor  igual
ao do licitante mais bem classificado. 

§ 3o  Os órgãos aderentes deverão propor a celebração de contrato aos fornecedores indicados pelo órgão
gerenciador seguindo a ordem de classificação. 

§ 4o  Os órgãos aderentes deverão concretizar a contratação no prazo de até trinta dias após a indicação
do fornecedor pelo órgão gerenciador, respeitado o prazo de vigência da ata. 

Art. 104.  O órgão gerenciador avaliará trimestralmente a compatibilidade entre o preço registrado e o valor
de mercado.  

Parágrafo  único.    Constatado  que  o  preço  registrado  é  superior  ao  valor  de  mercado,  ficarão  vedadas
novas contratações até a adoção das providências cabíveis, conforme o art. 105. 
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Art.  105.  Quando  o  preço  registrado  tornarse  superior  ao  preço  praticado  no  mercado  por  motivo
superveniente,  o  órgão  gerenciador  convocará  os  fornecedores  para  negociarem  a  redução  dos  preços  aos
valores praticados pelo mercado. 

§ 1o  Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

§  2o    A  ordem  de  classificação  dos  fornecedores  que  aceitarem  reduzir  seus  preços  aos  valores  de
mercado observará a classificação original. 

Art. 106.  Os órgãos ou entidades da administração pública federal não poderão participar ou aderir a ata
de registro de preços cujo órgão gerenciador integre a administração pública de Estado, do Distrito Federal ou de
Município, ressalvada a faculdade de a APO aderir às atas gerenciadas pelos respectivos consorciados. 

Parágrafo único.   Os órgãos ou entidades públicas estaduais, municipais ou do Distrito  Federal  poderão
participar  ou  aderir  a  ata  de  registro  de  preços  gerenciada  pela  administração  pública  federal,  observado  o
disposto no § 1o do art. 92 e no caput do art. 102. 

Art. 107.  O registro de preços será revogado quando o fornecedor:

I  descumprir as condições da ata de registro de preços;

II    não  retirar  a  respectiva  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente,  no  prazo  estabelecido  pela
administração pública, sem justificativa aceitável;

III  não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se  tornar superior àqueles praticados
no mercado; e

IV  sofrer as sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 87 da Lei no 8.666, de 1993, e no art.
7o da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002. 

§ 1o  A revogação do registro poderá ocorrer:

I  por iniciativa da administração pública, conforme conveniência e oportunidade; ou

II  por solicitação do fornecedor, com base em fato superveniente devidamente comprovado que justifique
a impossibilidade de cumprimento da proposta. 

§ 2o  A revogação do registro nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por
decisão da autoridade competente do órgão gerenciador, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

§  3o    A  revogação  do  registro  em  relação  a  um  fornecedor  não  prejudicará  o  registro  dos  preços  dos
demais licitantes. 

Art. 108.  No âmbito da administração pública  federal competirá ao Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão estabelecer normas complementares necessárias para a operação do SRP/RDC. 

CAPÍTULO V

DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO 

Art. 109.  O Catálogo Eletrônico de Padronização é o sistema informatizado destinado à padronização de
bens, serviços e obras a serem adquiridos ou contratados pela administração pública.  

Parágrafo  único.    O  Catálogo  Eletrônico  de  Padronização  será  gerenciado  de  forma  centralizada  pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

Art. 110.  O Catálogo Eletrônico de Padronização conterá:

I  a especificação de bens, serviços ou obras;

II  descrição de requisitos de habilitação de licitantes, conforme o objeto da licitação; e

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
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III  modelos de:

a) instrumentos convocatórios;

b) minutas de contratos;

c) termos de referência e projetos referência; e

d) outros documentos necessários ao procedimento de licitação que possam ser padronizados. 

§ 1o   O Catálogo Eletrônico  de Padronização  será  destinado  especificamente  a  bens,  serviços  e  obras
que possam ser adquiridos ou contratados pela administração pública pelo critério de julgamento menor preço ou
maior desconto. 

§  2o    O  projeto  básico  da  licitação  será  obtido  a  partir  da  adaptação  do  “projeto  de  referência”  às
peculiaridades  do  local  onde  a  obra  será  realizada,  considerando  aspectos  relativos  ao  solo  e  à  topografia  do
terreno, bem como aos preços dos insumos da região que será implantado o empreendimento.  

TÍTULO VI

DAS SANÇÕES 

Art. 111.   Serão aplicadas  sanções nos  termos do art. 47 da Lei no  12.462, de 2011,  sem  prejuízo  das
multas previstas no instrumento convocatório. 

§ 1o  Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da intimação ou da lavratura da
ata  da  aplicação  das  penas  de  advertência,  multa,  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação,
impedimento de contratar com a administração pública e declaração de  inidoneidade, observado o disposto nos
arts. 53 a 57, no que couber. 

§ 2o  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

TÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 112.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluise o dia do início e incluise o do
vencimento. 

Parágrafo único.  Os prazos estabelecidos neste Decreto se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil
no âmbito do órgão ou entidade responsável pela licitação ou contratante. 

Art.  113.    Competirá  ao  Ministro  de  Estado  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  expedir  normas  e
procedimentos complementares para a execução deste Decreto no âmbito da administração pública federal. 

Art. 114.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 11 de outubro de 2011; 190o da Independência e 123o da República. 

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Miriam Belchior
Orlando Silva de Jesus Júnior
Luís Inácio Lucena Adams
Jorge Hage Sobrinho
Wagner Bittencourt de Oliveira 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.10.2011
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013

 
Estabelece  regras  e  critérios  para  elaboração  do
orçamento  de  referência  de  obras  e  serviços  de
engenharia, contratados e executados com recursos dos
orçamentos da União, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que  lhe confere o art. 84, caput,  incisos  IV e
VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7o, § 2o, no art. 40, caput,  inciso X, e no art.
43, caput,  inciso  IV,  da  Lei  no 8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  e  no  art.  13  do DecretoLei  no  200,  de  25  de
fevereiro de 1967, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art.  1o  Este  Decreto  estabelece  regras  e  critérios  a  serem  seguidos  por  órgãos  e  entidades  da
administração pública federal para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orçamentos da União. 

Parágrafo único. Este Decreto tem por finalidade padronizar a metodologia para elaboração do orçamento
de referência e estabelecer parâmetros para o controle da aplicação dos recursos referidos no caput. 

Art. 2o  Para os fins deste Decreto, considerase:

I    custo  unitário  de  referência    valor  unitário  para  execução  de  uma  unidade  de  medida  do  serviço
previsto no orçamento de  referência e obtido  com base nos  sistemas de  referência de  custos  ou  pesquisa  de
mercado;

II   composição de custo unitário   detalhamento do custo unitário do serviço que expresse a descrição,
quantidades,  produtividades  e  custos  unitários  dos  materiais,  mão  de  obra  e  equipamentos  necessários  à
execução de uma unidade de medida;

III    custo  total  de  referência  do  serviço    valor  resultante  da  multiplicação  do  quantitativo  do  serviço
previsto no orçamento de referência por seu custo unitário de referência;

IV  custo global de referência  valor resultante do somatório dos custos totais de referência de todos os
serviços necessários à plena execução da obra ou serviço de engenharia;

V  benefícios e despesas indiretas  BDI  valor percentual que incide sobre o custo global de referência
para realização da obra ou serviço de engenharia;

VI    preço  global  de  referência    valor  do  custo  global  de  referência  acrescido  do  percentual
correspondente ao BDI;

VII    valor  global  do  contrato    valor  total  da  remuneração  a  ser  paga  pela  administração  pública  ao
contratado e previsto no ato de celebração do contrato para realização de obra ou serviço de engenharia;

VIII    orçamento  de  referência    detalhamento  do  preço  global  de  referência  que  expressa  a  descrição,
quantidades e custos unitários de todos os serviços, incluídas as respectivas composições de custos unitários,
necessários à execução da obra e compatíveis com o projeto que integra o edital de licitação;
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IX  critério de aceitabilidade de preço  parâmetros de preços máximos, unitários e global, a serem fixados
pela  administração  pública  e  publicados  no  edital  de  licitação  para  aceitação  e  julgamento  das  propostas  dos
licitantes;

X    empreitada    negócio  jurídico  por  meio  do  qual  a  administração  pública  atribui  a  um  contratado  a
obrigação de cumprir a execução de uma obra ou serviço;

XI    regime  de  empreitada    forma  de  contratação  que  contempla  critério  de  apuração  do  valor  da
remuneração a ser paga pela administração pública ao contratado em razão da execução do objeto;

XII    tarefa    quando  se  ajusta  mão  de  obra  para  pequenos  trabalhos  por  preço  certo,  com  ou  sem
fornecimento de materiais;

XIII  regime de empreitada por preço unitário  quando se contrata a execução da obra ou do serviço por
preço certo de unidades determinadas;

XIV   regime de empreitada por preço global   quando se contrata a execução da obra ou do serviço por
preço certo e total; e

XV    regime  de  empreitada  integral    quando  se  contrata  um  empreendimento  em  sua  integralidade,
compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira  responsabilidade da
contratada  até  a  sua  entrega  ao  contratante  em  condições  de  entrada  em  operação,  atendidos  os  requisitos
técnicos  e  legais  para  sua  utilização  em  condições  de  segurança  estrutural  e  operacional  e  com  as
características adequadas às finalidades para que foi contratada. 

CAPÍTULO II

DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Art. 3o   O custo global de  referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de
infraestrutura de  transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que
integra  o  edital  de  licitação,  menores  ou  iguais  à  mediana  de  seus  correspondentes  nos  custos  unitários  de
referência do Sistema Nacional  de Pesquisa de Custos e  Índices da Construção Civil   Sinapi,  excetuados os
itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil. 

Parágrafo único.  O Sinapi deverá ser mantido pela Caixa Econômica Federal  CEF, segundo definições
técnicas  de  engenharia  da  CEF  e  de  pesquisa  de  preço  realizada  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística  IBGE. 

Art. 4o  O custo global de referência   dos serviços e obras de  infraestrutura de  transportes será obtido a
partir  das  composições dos  custos unitários  previstas no projeto  que  integra  o  edital  de  licitação, menores ou
iguais aos seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema de Custos Referenciais de Obras
  Sicro,  cuja  manutenção  e  divulgação  caberá  ao  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transportes  
DNIT,  excetuados  os  itens  caracterizados  como  montagem  industrial  ou  que  não  possam  ser  considerados
como de infraestrutura de transportes.

Art. 5o   O  disposto  nos  arts.  3o  e  4o  não  impede  que  os  órgãos  e  entidades  da  administração  pública
federal desenvolvam novos sistemas de referência de custos, desde que demonstrem sua necessidade por meio
de justificativa técnica e os submetam à aprovação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Parágrafo  único.  Os  novos  sistemas  de  referência  de  custos  somente  serão  aplicáveis  no  caso  de
incompatibilidade de adoção dos sistemas referidos nos arts. 3o e 4o,  incorporandose às suas composições de
custo unitário os custos de insumos constantes do Sinapi e Sicro.

Art. 6o    Em  caso  de  inviabilidade  da  definição  dos  custos  conforme o  disposto  nos  arts.  3º, 4º  e  5º,  a
estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência
formalmente  aprovada  por  órgãos  ou  entidades  da  administração  pública  federal  em  publicações  técnicas
especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.

Art. 7o  Os órgãos e entidades responsáveis por sistemas de referência deverão mantêlos atualizados e
divulgálos na internet.
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Art.  8o    Na  elaboração  dos  orçamentos  de  referência,  os  órgãos  e  entidades  da  administração  pública
federal poderão adotar especificidades locais ou de projeto na elaboração das respectivas composições de custo
unitário,  desde que demonstrada  a  pertinência  dos  ajustes  para  a  obra  ou  serviço  de  engenharia  a  ser  orçado
 em relatório técnico elaborado por profissional habilitado. 

Parágrafo  único.  Os  custos  unitários  de  referência  da  administração  pública  poderão,  somente  em
condições especiais justificadas em relatório técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão
gestor dos recursos ou seu mandatário, exceder os seus correspondentes do sistema de referência adotado na
forma  deste  Decreto,  sem  prejuízo  da  avaliação  dos  órgãos  de  controle,  dispensada  a  compensação  em
qualquer outro serviço do orçamento de referência. 

Art. 9o   O  preço  global  de  referência  será  o  resultante  do  custo  global  de  referência  acrescido  do  valor
correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo:

I  taxa de rateio da administração central;

II    percentuais de  tributos  incidentes  sobre  o  preço  do  serviço,  excluídos  aqueles  de  natureza  direta  e
personalística que oneram o contratado;

III  taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV  taxa de lucro.   

§ 1o   Comprovada a  inviabilidade  técnicoeconômica de parcelamento do objeto da  licitação, nos  termos
da  legislação  em  vigor,  os  itens  de  fornecimento  de  materiais  e  equipamentos  de  natureza  específica  que
possam  ser  fornecidos  por  empresas  com  especialidades  próprias  e  diversas  e  que  representem  percentual
significativo  do  preço  global  da  obra  devem apresentar  incidência  de  taxa  de BDI  reduzida  em  relação  à  taxa
aplicável aos demais itens.  

§ 2o    No  caso  do  fornecimento  de  equipamentos,  sistemas  e  materiais  em  que  o  contratado  não  atue
como intermediário entre o fabricante e a administração pública ou que tenham projetos,  fabricação e  logísticas
não  padronizados  e  não  enquadrados  como  itens  de  fabricação  regular  e  contínua  nos mercados  nacional  ou
internacional, o BDI poderá ser calculado e justificado com base na complexidade da aquisição, com exceção à
regra prevista no § 1o. 

Art. 10.  A anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas orçamentárias deverá constar do projeto
que integrar o edital de licitação, inclusive de suas eventuais alterações. 

Art. 11.  Os critérios de aceitabilidade de preços deverão constar do edital de licitação para contratação de
obras e serviços de engenharia. 

Art.  12.    A  minuta  de  contrato  deverá  conter  cronograma  físicofinanceiro  com  a  especificação  física
completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras. 

CAPÍTULO III

DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DAS PROPOSTAS E CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS EM OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Art.  13.    Em  caso  de  adoção  dos  regimes  de  empreitada  por  preço  global  e  de  empreitada  integral,
deverão ser observadas as seguintes disposições para formação e aceitabilidade dos preços:

I  na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, poderão ser utilizados custos unitários
diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referência previstos neste Decreto, desde que o
preço  global  orçado  e  o  de  cada  uma  das  etapas  previstas  no  cronograma  físicofinanceiro  do  contrato,
observado o art. 9o, fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da administração pública obtidos na forma
do Capítulo II, assegurado aos órgãos de controle o acesso irrestrito a essas informações; e

II    deverá  constar  do  edital  e  do  contrato  cláusula  expressa  de  concordância  do  contratado  com  a
adequação  do  projeto  que  integrar  o  edital  de  licitação  e  as  alterações  contratuais  sob  alegação  de  falhas  ou
omissões  em  qualquer  das  peças,  orçamentos,  plantas,  especificações,  memoriais  e  estudos  técnicos
preliminares  do  projeto  não  poderão  ultrapassar,  no  seu  conjunto,  dez  por  cento  do  valor  total  do  contrato,
computandose esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
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Parágrafo único. Para o atendimento do art. 11, os critérios de aceitabilidade de preços serão definidos em
relação ao preços global e de cada uma das etapas previstas no cronograma físicofinanceiro do contrato,  que
deverão constar do edital de licitação.

Art. 14.  A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá
ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

Parágrafo único.  Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço unitário e tarefa, a diferença a
que se refere o caput poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato em
casos  excepcionais  e  justificados,  desde  que  os  custos  unitários  dos  aditivos  contratuais  não  excedam  os
custos  unitários  do  sistema  de  referência  utilizado  na  forma  deste  Decreto,  assegurada  a  manutenção  da
vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação. 

Art. 15.   A  formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em
planilhas  elaboradas  pelo  órgão  ou  entidade  responsável  pela  licitação,  na  forma  prevista  no  Capítulo  II,
observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993. 

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.  16.    Para  a  realização  de  transferências  a  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  os  órgãos  e
entidades da administração pública  federal  somente poderão celebrar convênios, contratos de  repasse,  termos
de  compromisso  ou  instrumentos  congêneres  que  contenham  cláusula  que  obrigue  o  beneficiário  ao
cumprimento das normas deste Decreto nas  licitações que realizar para a contratação de obras ou serviços de
engenharia com os recursos transferidos. 

§  1o    A  comprovação  do  cumprimento  do  disposto  no  caput  será  realizada  mediante  declaração  do
representante  legal  do órgão ou entidade  responsável  pela  licitação,  que deverá  ser  encaminhada ao órgão ou
entidade concedente após a homologação da licitação. 

§ 2o  A documentação de que  trata o § 1o será encaminhada à  instituição  financeira mandatária, quando
houver. 

Art. 17.  Para as transferências previstas no art. 16, a verificação do disposto no Capítulo II será realizada
pelo órgão titular dos recursos ou mandatário por meio da análise, no mínimo:

I  da seleção das parcelas de custo mais  relevantes contemplando na análise no mínimo dez por cento
do número de  itens da planilha que somados correspondam ao valor mínimo de oitenta por cento do valor  total
das obras e serviços de engenharia orçados, excetuados os itens previstos no inciso II do caput; e

II    dos  custos  dos  serviços  relativos  à  mobilização  e  desmobilização,  canteiro  e  acampamento  e
administração local.  

§ 1o  Em caso de celebração de termo aditivo, o serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em
seu  quantitativo  ou  preço  deverá  apresentar  preço  unitário  inferior  ao  preço  de  referência  da  administração
pública,  mantida  a  proporcionalidade  entre  o  preço  global  contratado  e  o  preço  de  referência,  ressalvada  a
exceção prevista no parágrafo único do art. 14 e respeitados os limites do previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.  

§ 2o  O preço de referência a que se refere o § 1o deverá ser obtido na forma do Capítulo II, considerando
a database de elaboração do orçamento de referência da Administração, observadas as cláusulas contratuais. 

Art. 18.   A elaboração do orçamento de  referência e o  custo global das obras e  serviços de  engenharia
nas  contratações  regidas  pela  Lei  nº  12.462,  de  04  de  agosto  de  2011,  obedecerão  às  normas  específicas
estabelecidas no Decreto n. 7.581, de 11 de outubro de 2011. 

Art. 19.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 8 de abril de 2013; 192o da Independência e 125o da República. 

DILMA ROUSSEFF
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Miriam Belchior
Jorge Hage Sobrinho

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.4.2013
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 8.241, DE 21 DE MAIO DE 2014

Vigência
Regulamenta  o  art.  3o  da  Lei  no  8.958,  de  20  de
dezembro de 1994, para dispor sobre a aquisição de bens
e a contratação de obras e serviços pelas  fundações de
apoio.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA,  no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  art.  84, caput,  inciso  IV,  da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3o da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994,

DECRETA:

Art. 1o  Este Decreto regulamenta o art. 3o da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, para dispor sobre
a  aquisição  de  bens  e  a  contratação  de  obras  e  serviços  pelas  fundações  de  apoio  no  âmbito  de  projetos  de
ensino,  pesquisa,  extensão,  desenvolvimento  institucional,  científico  e  tecnológico  e  estímulo  à  inovação,
inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, em apoio às Instituições
Federais de Ensino Superior  IFES e demais Instituições Científicas e Tecnológicas  ICT.

§ 1o   O disposto neste Decreto aplicase às contratações cujos  recursos sejam ou não provenientes  do
Poder Público, desde que tenham por objeto o apoio às IFES e às demais ICT nos projetos referidos no caput.

§  2o    Os  procedimentos  regidos  por  este  Decreto  atenderão  aos  princípios  da  impessoalidade,  da
moralidade,  da  probidade,  da  publicidade,  da  transparência,  da  eficiência,  da  competitividade,  da  busca
permanente de qualidade e durabilidade, e da vinculação ao instrumento convocatório.

§  3o    Não  se  submetem  a  este  Decreto  as  aquisições  referentes  às  despesas  administrativas
desvinculadas da execução do projeto.

Art. 2o  Para os fins deste Decreto, considerase:

I    termo de referência   documento que contenha os elementos necessários e suficientes, com nível de
precisão  adequado,  para  identificar  o  bem,  obra  ou  serviço,  inclusive  de  engenharia,  a  ser  contratado,
acompanhados das especificações técnicas, para propiciar a avaliação do custo da contratação e para orientar a
execução e a fiscalização contratual;

II    contratação  integrada    regime  de  execução  indireta  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  que
compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços
de  engenharia,  a  montagem,  a  realização  de  testes,  a  préoperação  e  as  demais  operações  necessárias  e
suficientes para a entrega final do objeto;

III  anteprojeto de engenharia   documento elaborado por profissional com a devida qualificação  técnica,
que contemple:

a) os documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra ou do serviço de engenharia
executado  no  regime  de  contratação  integrada,  incluídas  a  demonstração  e  a  justificativa  do  programa  de
necessidades, a visão global dos investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado;

b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega;

c) a estética do projeto arquitetônico; e

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm#art3
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.241-2014?OpenDocument
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d) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução,
aos impactos ambientais e à acessibilidade;

IV    comissão  de  seleção    comissão  constituída  pela  fundação  de  apoio  responsável  por  executar  as
seleções públicas de  fornecedores, composta por, no mínimo,  três pessoas, sendo uma destas  um  comprador
da fundação de apoio;

V  comprador  empregado da fundação de apoio responsável pelos processos de seleção e contratação
de menor vulto; e

VI   préqualificação   procedimento,  anterior  à  seleção,  destinado  a  identificar  fornecedores  e  bens  que
reúnam condições de habilitação ou atendam às exigências técnicas e de qualidade da fundação de apoio.

Art. 3o   Todo procedimento de seleção e de contratação regido por este Decreto  ficará documentado em
processo físico ou eletrônico e será de livre acesso ao público, em especial aos órgãos de controle e à IFES ou
demais ICT a que estiver prestando apoio, pelo prazo mínimo de cinco anos.

Parágrafo  único.    Cabe  à  fundação  de  apoio  definir,  em  conformidade  com  suas  normas  internas,  os
órgãos, comissões, colegiados ou pessoas que ficarão responsáveis pelo cumprimento das funções necessárias
à realização das contratações, exceto nas hipóteses específicas previstas neste Decreto.

CAPÍTULO I

DA PESQUISA DE MERCADO PRÉVIA À CONTRATAÇÃO

Art.  4o    As  contratações  devem  ser  precedidas  de  pesquisa  de  mercado  que  estabelecerá  valores  de
referência aferidos da seguinte forma:

I  para bens e serviços, por pesquisas:

a) em catálogos de fornecedores e publicações especializadas nacionais e internacionais;

b)  em  sítios  eletrônicos  especializados  ou  de  domínio  amplo,  desde  que  contenham  a  data  e  hora  de
acesso;

c) sobre preços praticados por órgãos e entidades públicas; ou

d) direta junto a fornecedores, entre outros meios confiáveis; e

II  para obras e serviços de engenharia, com base em:

a) valores praticados pelo mercado ou pela administração pública em serviços e obras similares;

b)  dados  contidos  em  tabela  de  referência  formalmente  aprovada  por  órgãos  ou  entidades  da
administração pública, em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou
em pesquisa de mercado; ou

c)  custos  unitários  de  insumos  ou  serviços  menores  ou  iguais  à  média  de  seus  correspondentes  ao
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil  Sinapi, no caso de construção civil.

Parágrafo único.  É permitida a aplicação isolada ou combinada dos critérios previstos nas alíneas “a”,  “b”
e “c” do inciso II.

CAPÍTULO II

DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
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Art. 5o   O  instrumento convocatório da seleção pública de  fornecedores conterá, no mínimo, a  definição
do objeto da seleção, as exigências de habilitação, os critérios de julgamento das propostas, as obrigações das
partes, o prazo de execução ou de fornecimento do objeto e as consequências do inadimplemento contratual.

§ 1o   O  instrumento  de  contrato  terá  forma  simplificada  e  poderá  ser  dispensado  quando  seu  valor  for
inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou, independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega
imediata e integral dos bens, dos quais não resultem obrigações futuras, observado o disposto no art. 3o.

§ 2o  Não se aplica o disposto no § 1o aos serviços de assistência técnica ou de garantia do produto.

§ 3o   As  contratações que sejam  regidas por  legislação especial,  tais  como seguro,  locação  e  serviços
públicos, observarão, em sua formalização, as regras que a elas se refiram.

Art. 6o  Nas contratações de obras e serviços de engenharia permitidos pela Lei no 8.958, de 1994, deverá
ser elaborado anteprojeto de engenharia, nos termos do inciso III do caput do art. 2o.

Parágrafo único.  Nas seleções públicas de obras e serviços de engenharia, a  fundação de apoio poderá
utilizar  a  contratação  integrada,  que  seguirá os mesmos procedimentos aplicáveis  à União,  inclusive  quanto  à
elaboração do anteprojeto de engenharia, ao cálculo do valor estimado da contratação e à celebração de termos
aditivos.

Art. 7o  Quando da aquisição de bens, o instrumento convocatório poderá também prever contratação de:

I  garantia mínima; e

II  manutenção, atualização e outras obrigações acessórias.

§ 1o  Fica facultada a subcontratação na hipótese do inciso II do caput.

§  2o    No  caso  de  aquisição  prevista  no  caput,  poderá  ser  indicado  marca  ou  modelo,  desde  que
tecnicamente justificado pelo coordenador do projeto.

§ 3o   O  instrumento convocatório poderá exigir dos  fornecedores amostra do bem antes da aceitação da
proposta ou assinatura do contrato, certificação da qualidade do produto ou do processo de  fabricação emitida
por  instituição  oficial  competente  ou  por  entidade  credenciada  e  carta  de  solidariedade  emitida  pelo  fabricante
que assegure a execução do contrato, no caso de empresa revendedora ou distribuidora.

§  4o    Nas  seleções  públicas  para  a  aquisição  de  bens,  a  fundação  de  apoio  poderá  promover  a  pré
qualificação de fornecedores e bens, observando os mesmos procedimentos aplicáveis à União.

CAPÍTULO III

DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES

Art. 8º  O procedimento de seleção pública de fornecedores será iniciado com a abertura de processo no
âmbito da contratante, que contenha:

I  cópia do projeto a que se relaciona a contratação;

II  termo de referência, anteprojeto de engenharia ou projeto básico;

III  instrumento convocatório, se houver;

III  identificação dos recursos previstos para a execução da contratação;

IV   indicação do valor máximo aceitável pela contratante, expresso com base nos valores de referência
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apurados  a  partir  da  pesquisa  de  mercado,  observado,  se  for  o  caso,  o  sigilo  de  que  trata  o  art.  38  deste
Decreto; e

V  demais documentos referentes à contratação.

Art. 9º   A seleção pública de  fornecedores será divulgada no sítio eletrônico da  fundação de apoio e no
portal de compras do Governo federal, sem prejuízo da faculdade de divulgação direta aos fornecedores, e será
composta, no mínimo, por:

I  definição do objeto da seleção, onde e como poderá ser obtida a  íntegra do  instrumento convocatório,
do termo de referência, do projeto básico ou do anteprojeto de engenharia;

II  critério de julgamento das propostas;

III   data  limite para apresentação das propostas, cujo prazo não será  inferior a cinco dias úteis, quando
se tratar de bens e serviços, e quinze dias úteis, quando envolver obras ou serviços de engenharia, contado da
data de publicação do aviso; 

IV  forma de submissão das propostas, preferencialmente na forma eletrônica; e

V  o prazo de validade das propostas.

§ 1o  Os valores de referência previamente estimados para a contratação poderão ter divulgação diferida e
permanecerão acessíveis a qualquer tempo órgãos de controle e à IFES ou demais ICT apoiada.

§  2o    Os  valores  de  referência  serão  tornados  públicos  imediatamente  após  o  encerramento  das
contratações, sendo ainda possível, desde que em ato público e devidamente justificado, a abertura do sigilo do
orçamento  na  fase  de  negociação  de  preços  com  o  fornecedor  detentor  da  melhor  proposta,  quando  esta  for
superior ao valor orçado.

§ 3o  Quando não acudirem interessados à seleção pública, os interessados não atenderem às condições
de  habilitação  ou  as  propostas  apresentadas  não  atenderem  aos  critérios  de  seleção,  a  fundação  de  apoio
poderá  contratar  diretamente  o  fornecedor,  mantidas  as  condições  préestabelecidas  no  instrumento
convocatório, inclusive quanto ao valor máximo estabelecido nos termos do Capítulo I deste Decreto.

Art. 10.   Na  seleção pública poderão  ser  adotados os modos de disputa aberto  e  fechado,  podendo  ser
combinados nos termos do instrumento convocatório.

§ 1o   No modo de disputa  aberto,  os  fornecedores  apresentarão  suas propostas  em sessão pública  por
meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado,
sendo permitido que o instrumento convocatório estabeleça intervalos mínimos de diferença de valores entre os
lances,  que  incidirão  tanto  em  relação  aos  lances  intermediários  quanto  em  relação  à  proposta  que  cobrir  a
melhor oferta.

§  2o    No  modo  de  disputa  fechado,  as  propostas  apresentadas  pelos  fornecedoras  somente  serão
divulgadas em data e hora previamente designadas.

Art.  11.    A  juízo  devidamente  justificado  da  fundação  de  apoio,  o  critério  de  julgamento  das  propostas
será, conforme o objeto da seleção pública, o de menor preço, o de maior desconto, o de técnica e preço, o de
melhor  adequação  técnica  ou  o  de  maior  oferta  de  preço,  observado,  em  todo  caso,  o  valor  de  referência
estimado.

Art.  12.    O  julgamento  pelo  menor  preço  ou  maior  desconto  considerará  o  menor  dispêndio  para  a
fundação de apoio, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no instrumento convocatório.

§  1o    Os  custos  indiretos,  relacionados  com  as  despesas  de  manutenção,  utilização,  reposição,
depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, serão considerados para a definição do menor dispêndio,
sempre que objetivamente mensuráveis.
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§  2o    O  julgamento  por  maior  desconto  terá  como  referência  o  preço  global  fixado  no  instrumento
convocatório, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos.

§ 3o  No caso de obras ou serviços de engenharia, o percentual de desconto apresentado pelos  licitantes
incidirá  linearmente  sobre  os  preços  de  todos  os  itens  do  orçamento  estimado  constante  do  instrumento
convocatório.

Art.  13.    No  julgamento  pela melhor  combinação  de  técnica  e  preço,  serão  avaliadas  e  ponderadas  as
propostas  técnicas e de preço apresentadas pelos  interessados, mediante a utilização de parâmetros objetivos
obrigatoriamente inseridos no instrumento convocatório.

§ 1o  O critério de julgamento a que se refere o caput será utilizado quando a avaliação e a ponderação da
qualidade  técnica  das  propostas  que  superarem  os  requisitos  mínimos  estabelecidos  no  instrumento
convocatório forem relevantes aos  fins pretendidos pela  fundação de apoio, e será destinado exclusivamente a
objetos:

I  de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou técnica; ou

II    que  possam  ser  executados  com  diferentes  metodologias  ou  tecnologias  de  domínio  restrito  no
mercado, demonstradas as vantagens e qualidades que eventualmente  forem oferecidas  para  cada  produto  ou
solução.

§ 2o  É permitida a atribuição de fatores de ponderação distintos para valorar as propostas  técnicas e de
preço, e o percentual de ponderação mais relevante será limitado a setenta por cento.

Art.  14.    O  julgamento  pela  melhor  adequação  técnica  selecionará  a  proposta  tecnicamente  mais
adequada  para  a  execução  do  objeto  com  base  em  critérios  previamente  estabelecidos  pelo  coordenador  do
projeto e dispostos no instrumento convocatório, no qual será definida a remuneração atribuída ao vencedor.

§ 1o  O critério de julgamento referido no caput poderá ser utilizado para a contratação de projetos, bens e
serviços de natureza especializada.

§ 2o   Comissão  técnica  especificamente  designada  elaborará  parecer  em  que  classificará  as  propostas
apresentadas.

Art.  15.   O  julgamento  pela maior  oferta  de  preço  será  utilizado  no  caso  de  contratos  que  resultem em
receita.

§ 1o   Quando utilizado o  critério  de  julgamento pela maior  oferta  de preço,  os  requisitos  de  qualificação
técnica e econômicofinanceira poderão ser dispensados.

§ 2o   No  julgamento  pela maior  oferta  de  preço,  poderá  ser  exigida  a  comprovação  do  recolhimento  de
quantia a título de garantia, como requisito de habilitação, limitada a cinco por cento do valor ofertado.

§ 3o  Na hipótese do § 2o, o  licitante vencedor perderá o valor da entrada caso não efetive o pagamento
devido no prazo estipulado.

Art. 16.  A seleção da proposta será feita pela comissão de seleção de que trata o inciso IV do caput do
art. 2o, exceto quando a contratação for de valor abaixo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), hipótese em que
a seleção poderá ser efetivada com participação de apenas um comprador designado pela fundação de apoio.

§ 1o   No  critério  de  julgamento  por melhor  adequação  técnica,  a  comissão  de  seleção  deverá  seguir  o
parecer da comissão técnica referida no § 2o do art. 14.

§ 2o   A  fundação de apoio sempre poderá negociar  condições mais  vantajosas com o  interessado mais
bem  classificado,  e  com  os  demais  participantes  da  seleção  pública,  respeitada  a  ordem  de  classificação
inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação,  for desclassificado
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por sua proposta permanecer acima do orçamento estimado.

Art.  17.    Em  igualdade  de  condições,  como  critério  de  desempate,  será  assegurada  preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços:

I  produzidos no País;

II  produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e

III    produzidos  ou  prestados  por  empresas  que  invistam  em  pesquisa  e  em  desenvolvimento  de
tecnologia no País.

CAPÍTULO IV

DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Art.  18.    Para  habilitação  na  seleção  pública,  será  exigida  do  interessado  mais  bem  classificado,
exclusivamente,  documentação  referente  à  habilitação  jurídica,  à  regularidade  fiscal,  qualificação  técnica  e
econômicofinanceira, conforme previsto em instrumento convocatório.

Art. 19.  A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

I  cédula de identidade, no caso de pessoas físicas;

II  registro comercial, no caso de empresa individual;

III  ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades
comerciais,  e  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de  seus  administradores,  no  caso  de  sociedades  por
ações;

IV    inscrição do ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,  acompanhada  de  prova  de  diretoria  em
exercício; e

V  declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração
pública.

Art. 20.  A documentação referente à regularidade fiscal consistirá em:

I  prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede
do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei; e

II    prova  de  regularidade  relativa  à Seguridade Social  e  ao  Fundo  de Garantia  por  Tempo  de Serviço  
FGTS, que comprove situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

Art. 21.  A documentação referente à qualificação técnica consistirá em:

I  registro ou inscrição na entidade profissional competente, pertinente ao objeto a ser contratado;

II  prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso; e

III    comprovação  de  aptidão  do  interessado para  desempenho de  atividade  pertinente  e  compatível  em
características, quantidades e prazos com o objeto da seleção pública.

Art. 22.  A documentação referente à qualificação econômicofinanceira consistirá em:

I    certidão  negativa  de  falência  ou  de  recuperação  judicial  e  extrajudicial  expedida  pelo  distribuidor  da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física e,
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II    elementos  que  demonstrem  capacidade  econômica  financeira  ou  oferta  de  garantia  que  assegure  a
execução total do objeto pelo contratado, quando necessário.

Art. 23.  No caso de fornecedores estrangeiros que não possuam sede no Brasil, a contratante:

I    poderá  prever,  nos  casos  de  compra  de  bens  dos  quais  não  resultem  obrigações  futuras,  inclusive
assistência técnica, que não será exigida do fornecedor a existência de representação  legal no Brasil, hipótese
em que a  contratante deverá estabelecer no contrato medidas para os  casos de  inadimplemento contratual  ou
defeito do produto adquirido, tais como:

a) previsão de devolução total ou parcial de valor eventualmente antecipado;

b) emissão de título de crédito pelo contratado;

c)  cláusula  que  declare  competente  o  foro  da  sede  da  fundação  de  apoio  para  dirimir  qualquer  questão
contratual; ou

d) outras medidas usualmente adotadas pelo setor privado;

II  não exigirá a regularidade fiscal do fornecedor perante as autoridades de seu país;

III    poderá  dispensar  o  fornecedor  de  apresentar  documentos  de  habilitação  autenticados  pelos
respectivos consulados, para contratos no valor de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e

IV    exigirá  a  tradução  para  o  vernáculo  dos  documentos  de  habilitação,  dispensada  a  tradução
juramentada, para os contratos a que se refere o inciso III do caput.

Parágrafo único.  No caso dos incisos III e IV, a contratante fará constar no processo  referido no art. 3° o
responsável pela análise da documentação em língua estrangeira.

Art.  24.    Os  documentos  de  habilitação  poderão  ser  dispensados,  no  todo  ou  em  parte,  nos  casos  de
contratação no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou de fornecimento de bens para prontaentrega.

Art. 25.   Caso o  interessado mais bem classificado não atenda às exigências de habilitação, a  fundação
de apoio poderá convocar os demais participantes, na ordem de classificação, para apresentar a documentação
necessária à habilitação.

CAPÍTULO V

DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Art. 26.  A contratação direta será admitida nas seguintes hipóteses:

I  para obras e serviços de engenharia em valor  inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não
se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

II  para outros serviços e compras em valor inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), desde que não se
refiram a parcelas de um mesmo serviço ou compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

III    para  a  contratação  de  bens  produzidos  ou  serviços  prestados  por  órgão  ou  entidade  que  integre  a
administração  pública,  ou  ainda  por  empresa  concessionária  de  serviço  público,  desde  que  o  preço  seja
compatível com o praticado no mercado;

IV  para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte de base  tecnológica criadas no
ambiente  das  atividades  de  pesquisa  das  IFES  e  demais  ICT,  desde  que  o  preço  seja  compatível  com  o
praticado no mercado;
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V    para  importação  de  bens,  estritamente  relacionados  aos  projetos  de  pesquisa,  de  desenvolvimento
científico,  tecnológico  e  estímulo  à  inovação,  até  o  valor  de  R$  250.000,00  (duzentos  e  cinquenta  mil  reais),
justificada tecnicamente pelo coordenador do projeto a sua preferência quando houver similar nacional; e

VI    em  todas  as  hipóteses  legais  de  contratação  direta  por  dispensa  ou  inexigibilidade  de  licitação
aplicáveis à administração pública federal.

Parágrafo  único.    Nas  contratações  diretas,  as  exigências  de  habilitação  poderão  ser  limitadas  à
habilitação jurídica e à regularidade fiscal, observado o disposto nos art. 19 e 20.

Art. 27.  Nas contratações diretas, as razões técnicas da escolha do fornecedor e a justificativa do preço
serão devidamente registradas nos autos do processo pelos responsáveis definidos na forma do parágrafo único
do art. 3o e serão aprovadas pela autoridade máxima da fundação de apoio.

CAPÍTULO VI

DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Art.  28.   Os  contratos  terão  vigência  determinada pelo  período  de  tempo  necessário  para  conclusão  da
avença,  e  o  prazo  original  poderá  ser  prorrogado  por  termo  aditivo,  no  interesse  da  contratante,  mediante  a
devida justificativa.

Art. 29.  Os acréscimos ou supressões no objeto do contrato serão definidos por acordo entre as partes,
observado o estabelecido no instrumento convocatório.

CAPÍTULO VII

DA FASE RECURSAL ÚNICA

Art. 30.  Haverá fase recursal única, após o julgamento das propostas.

§  1o    Os  participantes  que  desejarem  recorrer  em  face  dos  atos  do  julgamento  da  proposta  ou  da
habilitação manifestarão  imediatamente, após o  término de cada sessão, a sua  intenção de  recorrer, sob pena
de preclusão.

§ 2o  Nas seleções públicas sob a forma eletrônica, a manifestação de que trata o § 1o será efetivada em
campo próprio do sistema.

§ 3o  As razões dos recursos serão apresentadas no prazo de três dias úteis, contado a partir da data de
ciência.

§ 4o  O prazo para apresentação de contrarrazões será de três dias úteis, contado imediatamente a partir
do encerramento do prazo a que se refere o § 3o.

§ 5o  O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de
três dias úteis, o encaminhará à autoridade máxima da fundação de apoio, que terá competência para a decisão
final, em até cinco dias úteis.

§ 6o  O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31.  Fica instituído o Cartão Projeto, cartão bancário vinculado a cada projeto apoiado pela  fundação
de apoio, de responsabilidade do pesquisador, destinado à contratação de bens e de serviços relacionados aos
projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico, tecnológico e estímulo à inovação, limitado ao valor total de
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até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por projeto.

Art. 32.    As  fundações  de  apoio  poderão  se  valer  de  eventuais  catálogos  eletrônicos  de  produtos  para
pesquisa  e  desenvolvimento  e  de  sistemas  de  credenciamento  de  fornecedores  disponibilizados  pelo  Poder
Executivo federal.

Art. 33.   Os procedimentos de seleção de que  trata este Decreto deverão ocorrer, preferencialmente,  na
forma eletrônica, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação e da comunicação.

Parágrafo único.  A adoção da forma presencial deverá ser devidamente justificada nos autos.

Art.  34.    É  vedada  a  contratação  direta,  sem  seleção  pública,  de  pessoa  jurídica  a  qual  possua
administrador ou sócio com poder de direção que mantenha relação de parentesco, inclusive por afinidade, até o
terceiro grau com dirigente da fundação de apoio contratante ou da IFES ou demais ICT apoiada.

Parágrafo único.  Outras hipóteses de nepotismo ou de indevido favorecimento não enquadradas no caput
também ficam vedadas em atenção aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da isonomia.

Art.  35.    Os  Ministros  de  Estado  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  da  Educação  e  da  Ciência,
Tecnologia e Inovação poderão emitir atos conjuntos complementares a este regulamento.

Art. 36.   Os casos omissos relativos ao procedimento de contratação serão resolvidos pela  fundação de
apoio, observados os princípios previstos no § 2o do art. 1o  deste Decreto e,  supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, podendo ainda, caso entenda necessário, solicitar
parecer jurídico ou técnico para substanciar as decisões.

Art. 37.  Poderá ser restringido o acesso a informação referente a projetos de pesquisa e desenvolvimento
científicos  ou  tecnológicos  cujo  sigilo  seja  imprescindível  à  segurança  da  sociedade  e  do  Estado  ou  cuja
divulgação  possa  representar  vantagem  competitiva  a  outros  agentes  econômicos,  desde  que,  em  qualquer
caso, justificado e garantido o acesso aos órgãos de controle, à IFES ou demais ICT apoiadas.

Art.  38.    No  caso  de  projetos  que  envolvam  informações  de  caráter  sigiloso,  a  realização  da  seleção
pública poderá ser dispensada justificadamente, observado o valor máximo estabelecido nos termos do Capítulo
I deste Decreto.

Art. 39.  Considerase de pequeno vulto, para os fins do disposto no § 1o do art. 4oD da Lei no 8.958, de
1994, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

 Art. 40.  As fundações de apoio poderão realizar seleções públicas para firmar termo de compromisso de
fornecimento  relativo  à  prestação  de  serviços  e  aquisição  de  bens  para  contratações  futuras  nas  seguintes
hipóteses:

I  quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas;

II  quando, pelas características do bem ou do serviço, houver necessidade de aquisições frequentes; ou

III    quando  não  for  possível  estabelecer  previamente  o  quantitativo  exato  para  o  atendimento  das
necessidades.

 Parágrafo único.   A  vigência  do  termo de  compromisso de  fornecimento  será  limitada a  doze meses e
poderá ser prorrogada por  iguais períodos, desde que pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém
vantajoso.

Art. 41.  Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Parágrafo único.  Não se aplica o disposto neste Decreto aos processos com instrumentos convocatórios
publicados anteriormente à sua data de publicação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm#art4d§1
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Brasília, 21 de maio de 2014; 193o da Independência e 126o da República.

DILMA ROUSSEFF
José Henrique Paim Fernandes
Miriam Belchior
Clélio Campolina Diniz

Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.5.2014
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.

Mensagem de veto.

(Vide Decreto de 15 de setembro de 2010)

Institui  a  Política  Nacional  sobre  Mudança  do  Clima  
PNMC e dá outras providências.

O  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA  Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional  decreta  e  eu  sanciono  a
seguinte Lei:

Art.  1o    Esta  Lei  institui  a  Política  Nacional  sobre  Mudança  do  Clima    PNMC  e  estabelece  seus
princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos.

Art 2o  Para os fins previstos nesta Lei, entendese por:

I  adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente
aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima;

II  efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou biota resultantes da mudança do
clima  que  tenham  efeitos  deletérios  significativos  sobre  a  composição,  resiliência  ou  produtividade  de
ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o
bemestar humanos;

III    emissões:  liberação  de  gases  de  efeito  estufa  ou  seus  precursores  na  atmosfera  numa  área
específica e num período determinado;

IV   fonte: processo ou atividade que  libere na atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de
gás de efeito estufa;

V  gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que, na atmosfera, absorvem e
reemitem radiação infravermelha;

VI  impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais;

VII   mitigação: mudanças e  substituições  tecnológicas que  reduzam o uso de  recursos e as emissões
por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito
estufa e aumentem os sumidouros;

VIII   mudança do clima: mudança de  clima que  possa  ser  direta  ou  indiretamente  atribuída  à  atividade
humana  que  altere  a  composição  da  atmosfera  mundial  e  que  se  some  àquela  provocada  pela  variabilidade
climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;

IX    sumidouro:  processo,  atividade  ou  mecanismo  que  remova  da  atmosfera  gás  de  efeito  estufa,
aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; e

X    vulnerabilidade:  grau  de  suscetibilidade  e  incapacidade  de  um  sistema,  em  função  de  sua
sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e variação do clima a que
está exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e
os eventos extremos.

Art. 3o   A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a  responsabilidade dos entes políticos e
dos  órgãos  da  administração  pública,  observarão  os  princípios  da  precaução,  da  prevenção,  da  participação
cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no
âmbito internacional, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução, será considerado o seguinte:

I    todos  têm  o  dever  de  atuar,  em  benefício  das  presentes  e  futuras  gerações,  para  a  redução  dos
impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático;

II  serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas identificadas da mudança climática
com  origem  antrópica  no  território  nacional,  sobre  as  quais  haja  razoável  consenso  por  parte  dos  meios
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científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos;

III  as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos socioeconomicos de sua
aplicação,  distribuir  os  ônus  e  encargos  decorrentes  entre  os  setores  econômicos  e  as  populações  e
comunidades interessadas de modo equitativo e equilibrado e sopesar as responsabilidades individuais quanto à
origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o clima;

IV    o  desenvolvimento  sustentável  é  a  condição  para  enfrentar  as  alterações  climáticas  e  conciliar  o
atendimento  às  necessidades  comuns  e  particulares  das  populações  e  comunidades  que  vivem  no  território
nacional;

V    as  ações  de  âmbito  nacional  para  o  enfrentamento  das  alterações  climáticas,  atuais,  presentes  e
futuras, devem considerar e integrar as ações promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades públicas
e privadas;

VI – (VETADO)

Art. 4o  A Política Nacional sobre Mudança do Clima  PNMC visará:

I  à compatibilização do desenvolvimento econômicosocial com a proteção do sistema climático;

II  à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas diferentes fontes;

III – (VETADO);

IV    ao  fortalecimento  das  remoções  antrópicas  por  sumidouros  de  gases  de  efeito  estufa  no  território
nacional;

V  à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas 3 (três) esferas da
Federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários,
em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos;

VI  à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos ambientais, com particular atenção aos
grandes biomas naturais tidos como Patrimônio Nacional;

VII  à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo aos reflorestamentos e
à recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas;

VIII  ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões  MBRE.

Parágrafo  único.  Os  objetivos  da  Política  Nacional  sobre  Mudança  do  Clima  deverão  estar  em
consonância  com o desenvolvimento  sustentável  a  fim de buscar  o  crescimento econômico,  a erradicação  da
pobreza e a redução das desigualdades sociais.

Art. 5o  São diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima:

I  os compromissos assumidos pelo Brasil na ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima,  no  Protocolo  de  Quioto  e  nos  demais  documentos  sobre  mudança  do  clima  dos  quais  vier  a  ser
signatário;

II    as  ações  de mitigação  da mudança  do  clima  em  consonância  com  o  desenvolvimento  sustentável,
que sejam, sempre que possível, mensuráveis para sua adequada quantificação e verificação a posteriori;

III   as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e a vulnerabilidade
dos sistemas ambiental, social e econômico;

IV  as estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima nos âmbitos local, regional e
nacional;

V  o estímulo e o apoio à participação dos governos federal, estadual, distrital e municipal, assim como
do setor produtivo, do meio acadêmico e da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na execução de
políticas, planos, programas e ações relacionados à mudança do clima;

VI    a  promoção e  o  desenvolvimento  de  pesquisas  científicotecnológicas,  e  a  difusão  de  tecnologias,
processos e práticas orientados a:

a) mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões antrópicas por fontes e do fortalecimento
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das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa;

b) reduzir as incertezas nas projeções nacionais e regionais futuras da mudança do clima;

c) identificar vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação adequadas;

VII    a  utilização  de  instrumentos  financeiros  e  econômicos  para  promover  ações  de  mitigação  e
adaptação à mudança do clima, observado o disposto no art. 6o;

VIII    a  identificação,  e  sua  articulação  com  a  Política  prevista  nesta  Lei,  de  instrumentos  de  ação
governamental já estabelecidos aptos a contribuir para proteger o sistema climático;

IX  o apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as emissões ou promovam as remoções
por sumidouros de gases de efeito estufa;

X    a  promoção  da  cooperação  internacional  no  âmbito  bilateral,  regional  e  multilateral  para  o
financiamento, a capacitação, o desenvolvimento, a transferência e a difusão de tecnologias e processos para a
implementação de ações de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa científica, a observação sistemática e
o intercâmbio de informações;

XI   o aperfeiçoamento da observação sistemática e precisa do clima e suas manifestações no  território
nacional e nas áreas oceânicas contíguas;

XII    a  promoção  da  disseminação  de  informações,  a  educação,  a  capacitação  e  a  conscientização
pública sobre mudança do clima;

XIII  o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção:

a) de práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de gases de efeito estufa;

b) de padrões sustentáveis de produção e consumo.

Art. 6o  São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima:

I  o Plano Nacional sobre Mudança do Clima;

II  o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;

III  os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos biomas;

IV  a Comunicação Nacional do Brasil à ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima,
de acordo com os critérios estabelecidos por essa Convenção e por suas Conferências das Partes;

V  as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;

VI  as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e remoção de gases
de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, a serem estabelecidos
em lei específica;

VII  as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros públicos e privados;

VIII  o desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento;

IX  as dotações específicas para ações em mudança do clima no orçamento da União;

X  os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mudança do clima e à adaptação
aos  efeitos  da  mudança  do  clima  que  existam  no  âmbito  da  ConvençãoQuadro  das  Nações  Unidas  sobre
Mudança do Clima e do Protocolo de Quioto;

XI  os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, referentes à mitigação e à adaptação
à mudança do clima;

XII    as  medidas  existentes,  ou  a  serem  criadas,  que  estimulem  o  desenvolvimento  de  processos  e
tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para
a  adaptação,  dentre  as  quais  o  estabelecimento  de  critérios  de  preferência  nas  licitações  e  concorrências
públicas, compreendidas aí as parcerias públicoprivadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para
exploração  de  serviços  públicos  e  recursos  naturais,  para  as  propostas  que  propiciem  maior  economia  de
energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos;
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XIII  os registros, inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros estudos de emissões de gases
de  efeito  estufa  e  de  suas  fontes,  elaborados  com  base  em  informações  e  dados  fornecidos  por  entidades
públicas e privadas;

XIV  as medidas de divulgação, educação e conscientização;

XV  o monitoramento climático nacional;

XVI  os indicadores de sustentabilidade;

XVII  o estabelecimento de padrões ambientais e de metas, quantificáveis e verificáveis, para a redução
de emissões antrópicas por fontes e para as remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa;

XVIII  a avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e o macroclima.

Art. 7o  Os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional de Mudança do Clima incluem:

I  o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima;

II  a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;

III  o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima;

IV  a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais  Rede Clima;

V  a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia.

Art. 8o   As  instituições  financeiras oficiais disponibilizarão  linhas de crédito e  financiamento  específicas
para desenvolver ações e atividades que atendam aos objetivos desta Lei e voltadas para induzir a conduta dos
agentes privados à observância e execução da PNMC, no âmbito de suas ações e responsabilidades sociais.

Art.  9o    O Mercado  Brasileiro  de  Redução  de  Emissões    MBRE  será  operacionalizado  em  bolsas  de
mercadorias  e  futuros,  bolsas  de  valores  e  entidades  de  balcão  organizado,  autorizadas  pela  Comissão  de
Valores Mobiliários    CVM,  onde  se  dará  a  negociação  de  títulos  mobiliários  representativos  de  emissões  de
gases de efeito estufa evitadas certificadas.

Art. 10.  (VETADO)

Art.  11.    Os  princípios,  objetivos,  diretrizes  e  instrumentos  das  políticas  públicas  e  programas
governamentais deverão compatibilizarse com os princípios, objetivos, diretrizes e  instrumentos desta Política
Nacional sobre Mudança do Clima.

Parágrafo  único.    Decreto  do  Poder  Executivo  estabelecerá,  em  consonância  com  a  Política  Nacional
sobre Mudança do Clima, os Planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas  visando à
consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono, na geração e distribuição de energia elétrica, no
transporte  público  urbano  e  nos  sistemas  modais  de  transporte  interestadual  de  cargas  e  passageiros,  na
indústria  de  transformação  e  na  de  bens  de  consumo  duráveis,  nas  indústrias  químicas  fina  e  de  base,  na
indústria  de  papel  e  celulose,  na  mineração,  na  indústria  da  construção  civil,  nos  serviços  de  saúde  e  na
agropecuária,  com  vistas  em  atender  metas  gradativas  de  redução  de  emissões  antrópicas  quantificáveis  e
verificáveis,  considerando  as  especificidades  de  cada  setor,  inclusive  por  meio  do  Mecanismo  de
Desenvolvimento Limpo  MDL e das Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas  NAMAs.

Art.  12.   Para  alcançar  os  objetivos  da PNMC,  o País  adotará,  como  compromisso  nacional  voluntário,
ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1%  (trinta e  seis
inteiros  e  um  décimo  por  cento)  e  38,9%  (trinta  e  oito  inteiros  e  nove  décimos  por  cento)  suas  emissões
projetadas até 2020.

Parágrafo  único.    A  projeção  das  emissões  para  2020  assim  como  o  detalhamento  das  ações  para
alcançar  o  objetivo  expresso  no  caput  serão  dispostos  por  decreto,  tendo  por  base  o  segundo  Inventário
Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa não Controlados pelo Protocolo  de
Montreal, a ser concluído em 2010.

Art. 13.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,  29  de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 7.390, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2010.

 
Regulamenta os arts.  6o,  11  e  12  da  Lei  no  12.187,  de
29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional
sobre  Mudança  do  Clima    PNMC,  e  dá  outras
providências. 

O  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA,  no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  art.  84,  inciso  IV,  da
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 6o, 11 e 12 da Lei no 12.187, de 29 de dezembro de 2009,  

DECRETA: 

Art.  1o    Os  princípios,  objetivos,  diretrizes  e  instrumentos  das  políticas  públicas  e  programas
governamentais  deverão,  sempre  que  for  aplicável,  compatibilizarse  com  os  princípios,  objetivos,  diretrizes  e
instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. 

Parágrafo  único.    Os  programas  e  ações  do  Governo  Federal  que  integram  o  Plano  Plurianual  deverão
observar o previsto no caput. 

Art. 2o   O Plano Nacional  sobre Mudança do Clima será  integrado pelos planos de ação para a prevenção e
controle do desmatamento nos biomas e pelos planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas,
de que tratam, respectivamente, os arts. 6o e 11 da Lei nº 12.187, de 2009. 

§ 1o    As  revisões  do  Plano  Nacional  sobre Mudança  do  Clima  ocorrerão  previamente  à  elaboração  dos
Planos  Plurianuais  e  as  revisões  dos  planos  setoriais  e  dos  destinados  à  proteção  dos  biomas  em  períodos
regulares não superiores a dois anos. 

§ 2o  As revisões do Plano Nacional sobre Mudança do Clima e a elaboração dos planos setoriais  tomarão
por base a Segunda Comunicação Nacional do Brasil à ConvençãoQuadro das Nações Unidas  sobre Mudança
do  Clima,  com  foco  no  Segundo  Inventário  Brasileiro  de  Emissões  Antrópicas  por  Fontes  e  Remoções  por
Sumidouros de Gases de Efeito Estufa Nãocontrolados pelo Protocolo de Montreal ou a edição mais  recente à
época das revisões. 

Art. 3 o   Para efeito  da presente  regulamentação,  são  considerados os  seguintes  planos de ação para  a
prevenção e controle do desmatamento nos biomas e planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças
climáticas:

I  Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal  PPCDAm;

II    Plano  de  Ação  para  a  Prevenção  e  Controle  do  Desmatamento  e  das  Queimadas  no
Cerrado  PPCerrado;

III  Plano Decenal de Expansão de Energia  PDE;

IV  Plano para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura; e

V  Plano de Redução de Emissões da Siderurgia. 

Art. 4o  Os planos setoriais de que trata o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 12.187, de 2009, não relacionados
no art. 3o, serão elaborados até 15 de dezembro de 2011, com o seguinte conteúdo mínimo:

Art.  4o    Os  planos  setoriais  de  que  trata  o  parágrafo  único  do  art.  11  da  Lei  nº  12.187,  de  2009,,  não
relacionados no art. 3o, serão elaborados até 16 de abril de 2012, com o seguinte conteúdo mínimo:    (Redação dada
pelo Decreto nº 7.643, de 2011)

I  meta de redução de emissões em 2020, incluindo metas gradativas com intervalo máximo de três anos;

II  ações a serem implementadas;
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III  definição de indicadores para o monitoramento e avaliação de sua efetividade;

IV  proposta de instrumentos de regulação e incentivo para implementação do respectivo Plano; e

V  estudos setoriais de competitividade com estimativa de custos e impactos. 

§ 1o   A elaboração dos Planos setoriais deverá contar  com amplo processo de consulta pública aos setores
interessados, em especial a representação das atividades econômicas diretamente afetadas. 

§ 2o   As metas setoriais deverão ser expressas em percentuais   de redução das emissões em relação a
2020. 

§  3o    As  metas  setoriais  poderão  ser  utilizadas  como  parâmetros  para  o  estabelecimento  do  Mercado
Brasileiro de Redução de Emissões  MBRE de que trata o art. 9º da Lei nº 12.187, de 2009. 

Art. 5o   A projeção das emissões nacionais de gases do efeito estufa para o ano de 2020 de que  trata o
parágrafo único do art. 12 da Lei nº 12.187, de 2009, é de 3.236 milhões  tonCO2eq de acordo com detalhamento
metodológico descrito no Anexo deste Decreto, composta pelas projeções para os seguintes setores:

I  Mudança de Uso da Terra: 1.404 milhões de tonCO2eq;

II  Energia: 868 milhões de tonCO2eq;

III  Agropecuária: 730 milhões de tonCO2eq; e

IV  Processos Industriais e Tratamento de Resíduos: 234 milhões de tonCO2eq. 

Art. 6o   Para alcançar o compromisso nacional voluntário de que  trata o art. 12 da Lei nº 12.187, de 2009,
serão implementadas ações que almejem reduzir entre 1.168 milhões de tonCO2eq e 1.259 milhões de tonCO2eq
do total das emissões estimadas no art. 5o. 

§  1o    Para  cumprimento  do  disposto  no  caput,  serão  inicialmente  consideradas  as  seguintes  ações
contidas nos planos referidos no art. 3o deste Decreto:

I    redução  de  oitenta  por  cento  dos  índices  anuais  de  desmatamento  na Amazônia  Legal  em  relação  à
média verificada entre os anos de 1996 a 2005;

II    redução de quarenta por cento dos  índices anuais de desmatamento no Bioma Cerrado em relação à
média verificada entre os anos de 1999 a 2008;

III      expansão da  oferta  hidroelétrica,  da  oferta  de  fontes  alternativas  renováveis,  notadamente  centrais
eólicas,  pequenas  centrais  hidroelétricas  e  bioeletricidade,  da  oferta  de  biocombustíveis,  e  incremento  da
eficiência energética;

IV  recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas;

V  ampliação do sistema de integração lavourapecuáriafloresta em 4 milhões de hectares;

VI  expansão da prática de plantio direto na palha em 8 milhões de hectares;

VII    expansão  da  fixação  biológica  de  nitrogênio  em  5,5  milhões  de  hectares  de  áreas  de  cultivo,  em
substituição ao uso de fertilizantes nitrogenados;

VIII  expansão do plantio de florestas em 3 milhões de hectares;

IX  ampliação do uso de tecnologias para tratamento de 4,4 milhões de m3 de dejetos de animais; e

X  incremento da utilização na siderurgia do carvão vegetal originário de florestas plantadas e melhoria na
eficiência do processo de carbonização. 

§  2o    Outras  ações  de  mitigação,  que  contribuam  para  o  alcance  do  compromisso  nacional  voluntário
previsto no caput deste artigo, serão definidas nos planos de que tratam os arts. 6º e 11 da Lei nº 12.187, de 2009,
e em outros planos e programas governamentais. 

§ 3o   As ações de que trata este artigo serão  implementadas de maneira coordenada e cooperativa pelos
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órgãos  governamentais,  devendo  ser  revisadas  e  ajustadas  sempre  que  for  necessário  para  o  alcance  dos
objetivos finais pretendidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 2o. 

§ 4o    As  ações  referidas  neste  artigo  poderão  ser  implementadas  inclusive  por  meio  do Mecanismo  de
Desenvolvimento  Limpo  ou  de  outros mecanismos  no  âmbito  da ConvençãoQuadro  das Nações  Unidas  sobre
Mudança do Clima. 

Art.  7o    O  Comitê  Interministerial  sobre  Mudança  do  Clima  instituído  pelo  Decreto  n.o  6.263,  de  21  de
novembro de 2007, fará a coordenação geral das ações de que trata o art. 6o, no âmbito do Plano Nacional sobre
Mudança do Clima.  

Art.  8o    A  implementação  das  ações  de  trata  o  art.  6o  será  acompanhada  pelo  Fórum  Brasileiro  de
Mudanças Climáticas, por meio de representantes dos setores que o compõem. 

Art. 9o    Na  elaboração  dos  planos  plurianuais  e  Leis  Orçamentárias  Anuais,  o  Poder  Executivo  Federal
deverá formular proposta de programas e ações que contemplem o disposto neste Decreto, sendo os ajustes aos
programas e ações  realizados nos prazos normais de elaboração das  leis  orçamentárias e de  revisão do plano
plurianual. 

Art.  10.    Deverão  ser  adotadas  metodologias  e  mecanismos  apropriados  para  aferir  o  cumprimento  do
compromisso mencionado no art. 6o. 

Art. 11.  Para fins de acompanhamento do cumprimento do previsto nos arts. 5o e 6o deste Decreto, serão
publicadas,  a  partir  de  2012,  estimativas  anuais  de  emissões  de  gases  de  efeito  estufa  no  Brasil  em  formato
apropriado para facilitar o entendimento por parte dos segmentos da sociedade interessados.  

Parágrafo  único.    O  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  coordenará  grupo  de  trabalho  responsável  por
elaborar as estimativas de que  trata o caput deste artigo, bem como por aprimorar a metodologia de cálculo da
projeção de emissões e, sempre que necessário, propor a revisão deste Decreto. 

Art. 12.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 9 de dezembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Wagner Gonçalves Rossi
Miguel Jorge
Márcio Pereira Zimmermann
Sergio Machado Rezende
Izabella Mônica Vieira Teixeira 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.12.2010

ANEXO

1.MUDANÇA DE USO DA TERRA 

O  total  da  projeção  das  emissões  de  gases  de  efeito  estufa   GEE  para  o  ano  de  2020  decorrentes  da
mudança  de  uso  da  terra  resulta  da  somatória  das  projeções  convencionadas  para  os  biomas  brasileiros,
conforme detalhado a seguir:  

1.1.  PROJEÇÃO  PARA  O  ANO  DE  2020  DAS  EMISSÕES  DE  GEE  POR  DESMATAMENTO  NA
AMAZÔNIA

1.1.1. A projeção das emissões de GEE decorrentes do desmatamento na Amazônia Legal para o ano de
2020  resulta da convenção de que, naquele  ano,  a  taxa  de  desmatamento  (medida  em  km2)  equivalerá  à  taxa
média  de  desmatamento  verificada  no  bioma  entre  o  ano  de  1996  a  2005,  aferida  pelo  Projeto  PRODES  do
Instituto  Nacional  de  Pesquisas  Espaciais  (INPE),  vinculado  ao  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  (MCT),
conforme o seguinte quadro: 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2020
18.161 13.227 17.383 17.279 18.226 18.165 21.394 25.247 27.423 18.846 19.535

1.1.2  O  total  das  emissões  projetadas  para  o  ano  de  2020  é  resultado  da  multiplicação,  em  etapas
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sucessivas, da taxa de desmatamento projetada  19.535 km2 ou 1.953.500 ha , pelo valor médio de emissões
de dióxido de carbono por unidade territorial  informado no Segundo Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas
por Fontes e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito Estufa nãoControlados pelo Protocolo de Montreal
(Segundo  Inventário)  entre  os anos de 1994 e 2005 – 132,3  tonC/ha    e,  finalmente,  pelo  fator  de  equivalência
entre Carbono e Dióxido de Carbono, conforme o seguinte quadro: 

Desmatamento
2020 (ha)

Emissões
GEE/ha
(tonC/ha)

Fator
equivalência

Total de Emissões Projetadas
(tonCO2eq)

1.953.500 132,3 44/12 947.642.850

1.2. PROJEÇÃO PARA O ANO DE 2020 DAS EMISSÕES DE GEE POR DESMATAMENTO NO BIOMA
CERRADO

1.2.1. A projeção das emissões de GEE decorrentes do desmatamento no Bioma Cerrado para o ano de
2020  resulta da convenção de que, naquele  ano,  a  taxa  de  desmatamento  (medida  em  km2)  equivalerá  à  taxa
média de desmatamento verificada no bioma entre o ano de 1999 a 2008, aferida pela FUNCATE e pelo  Ibama,
conforme o seguinte detalhamento:

a) entre 1994 e 2002, a taxa média anual foi de 18,02 mil km2;

b) entre 2003 e 2008, a taxa média anual de desmatamento foi de 14,09 mil km2. 

Portanto, a taxa média de desmatamento no período de 1999 a 2008 resulta da seguinte equação: 

Taxa de desmatamento média (19992008) = (4 x 18,02 + 6 x 14,09)/10 = 15,7 mil km2.

1.2.2. O total das emissões projetadas para o ano de 2020 é resultado da multiplicação, em etapas sucessivas,
da  taxa de desmatamento projetada – 15,7 mil km2 ou 1.570.000 ha  , pelo valor médio de emissões de dióxido de
carbono por  unidade  territorial  informado  no Segundo  Inventário  entre  os  anos  de  1994  e  2005  –  56,1  tonC/ha    e,
finalmente, pelo fator de equivalência entre Carbono e Dióxido de Carbono, conforme o seguinte quadro:

1.Desmatamento 2020 (ha) 2. Emissões GEE/ha
3. (tonC/ha)

4.Fator equivalência 5. Total de Emissões Projetadas (tonCO2eq)

6. 1.570.000 7. 56,1 8.44/12 9. 322.949.000

1.3.  PROJEÇÃO  PARA  O  ANO  DE  2020  DAS  EMISSÕES  DE  GEE  POR  DESMATAMENTO  NOS
BIOMAS MATA ATLÂNTICA, CAATINGA E PANTANAL 

A projeção das emissões de GEE decorrentes do desmatamento nos biomas Mata Atlântica, Caatinga e
Pantanal resulta da convenção de que, naquele ano, as emissões ocorrerão nos mesmos níveis do ano de 2005,
conforme informação constante do Segundo Inventário:

Mata Atlântica
(Milhões tonCO2eq)

Caatinga
(Milhões tonCO2eq)

Pantanal
(Milhões tonCO2eq)

Total de Emissões
(Milhões tonCO2eq)

79,11 37,63 16,17 132,91

1.4. Quadrosíntese das emissões totais estimadas de GEE para 2020 por mudança do uso da terra:

Biomas
Amazônia
(Milhões
tonCO2eq)

Cerrado
(Milhões
tonCO2eq)

Mata Atlântica, Caatinga
e Pantanal

(Milhões tonCO2eq)

Total
(Milhões
tonCO2eq)

Emissões
Estimadas 947,64 322,95 132,91 1.403,50

2.  ENERGIA 

O cálculo das emissões de GEE decorrentes da produção e do uso da energia para 2020 fezse por meio
da  construção  de  cenários  elaborados  pela  Empresa  de  Pesquisa  Energética  (EPE)  a  partir  de  modelos  de
previsão  de  demanda  baseados  em  estimativas  populacionais,  econômicas  e  de  evolução  da  intensidade  das
emissões no setor energético. 

Por sua vez, a oferta de energia para atender essa demanda considerou hipóteses determinísticas para a
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composição da matriz energética em um cenário no qual a execução das medidas de  redução de emissões de
GEE  contidas  no  Plano  Decenal  de  Expansão  de  Energia  (PDE)  não  ocorresse.    Tal  metodologia  mostrase
apropriada  uma  vez  que  o  PDE  pode  ser  entendido  como  um  cenário  de  baixo  carbono  que  inclui  políticas  e
iniciativas que objetivam a mitigação de emissões. 

          Tabela 2  Emissões de GEE em 2020 (em MtCO2eq) 

  MtCO2eq %
Cenário PDE 634 73,0
Incremento de emissões (sem as ações de mitigação do PDE) 234 27,0

Cenário 2020 868 100,0

                                                    Fonte: Empresa de Pesquisa Energética – EPE  

Nesta situação, a demanda de energia projetada para 2020 seria atendida por meio de fontes fósseis, que
ampliariam as emissões projetadas  em 234 MtCO2eq. Portanto,  a  projeção  das  emissões  de  gases  devidas  à
produção e ao uso da energia é de 868 MtCO2eq em 2020.

3. PROCESSOS INDUSTRIAIS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS E AGROPECUÁRIA 

O  volume  de  emissões  brasileiras  de  GEE  entre  2006  e  2020  oriundas  das  atividades  industrial  e  de
tratamento  de  resíduos  e  da  agropecuária  foi  projetado  com  base  na  relação  existente  entre  o  volume  de
emissões e o nível de atividade da economia durante o período entre 1990 e 2005. 

Foram estimados Modelos Vetoriais de Correção de Erros (VEC) para os anos de 1990 a 2005, utilizando
se dados do Segundo Inventário para as emissões brasileiras de GEE nesse período. Para captar os efeitos da
atividade econômica sobre nível das emissões foram utilizados dados do Produto Interno Bruto (PIB), obtidos no
endereço  do Banco Central  na  rede mundial  de  computadores    Série  7326  do  Sistema Gerenciador  de  Séries
Temporais. 

Reconhecidas  as  limitações  estatísticas  da  amostra  estudada,  em  razão  do  ainda  baixo  número  de
observações disponíveis, os modelos VEC projetaram as emissões para os segmentos de Processos Industriais,
Tratamento de Resíduos e Agropecuária entre os anos de 2006 e 2020, considerando a previsão de crescimento
médio anual do PIB de 5% para os próximos anos. 

          Tabela   Emissões sob a hipótese de crescimento do PIB a 5% (em mil tonCO2eq)

  (1) Processos Industriais e Tratamento de Resíduos (2) Agropecuária (1) + (2)
2006 123.648 429.244 552.882
2007 131.105 450.684 581.789
2008 137.805 469.763 607.568
2009 137.552 469.048 606.600
2010 144.361 488.279 632.640
2011 151.507 508.299 659.805
2012 159.006 529.139 688.145
2013 166.877 550.834 717.711
2014 175.138 573.418 748.555
2015 183.807 596.928 780.735
2016 192.905 621.402 814.307
2017 202.454 646.879 849.334
2018 212.476 673.401 885.877
2019 222.993 701.011 924.004
2020 234.031 729.752 963.784

                                                                    Fonte: BCB, MCT; Cálculos: MF
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 7.746, DE 5 DE JUNHO DE 2012

 

Regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para
a  promoção  do  desenvolvimento  nacional  sustentável
nas  contratações  realizadas  pela  administração  pública
federal,  e  institui  a  Comissão  Interministerial  de
Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que  lhe confere o art. 84, caput,  incisos  IV e
VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,  

DECRETA:

Art. 1o Este  Decreto  regulamenta  o  art.  3o  da  Lei  no  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  para  estabelecer
critérios,  práticas  e  diretrizes  gerais  para  a  promoção  do  desenvolvimento  nacional  sustentável  por  meio  das
contratações  realizadas  pela  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional  e  pelas  empresas
estatais  dependentes,  e  institui  a  Comissão  Interministerial  de  Sustentabilidade  na  Administração  Pública  –
CISAP. 

Art.  2o  A  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional  e  as  empresas  estatais
dependentes  poderão  adquirir  bens  e  contratar  serviços  e  obras  considerando  critérios  e  práticas  de
sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento convocatório, conforme o disposto neste Decreto.

Parágrafo Único. A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser  justificada nos autos e
preservar o caráter competitivo do certame. 

Art.  3o  Os  critérios  e  práticas  de  sustentabilidade  de  que  trata  o  art.  2o  serão  veiculados  como
especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada.

Parágrafo  único.  A  CISAP  poderá  propor  à  Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da  Informação  do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão o estabelecimento de outras formas de veiculação dos critérios
e práticas de sustentabilidade nas contratações. 

Art. 4o São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

II – preferência para materiais, tecnologias e matériasprimas de origem local;

III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e

VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras. 

Art.  5º  A  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional  e  as  empresas  estatais
dependentes poderão exigir no instrumento convocatório para a aquisição de bens que estes sejam constituídos
por material reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de sustentabilidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3.
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.746-2012?OpenDocument
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Art. 6º As especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo para contratação de obras e
serviços  de  engenharia  devem  ser  elaboradas,  nos  termos  do  art.  12  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  de  modo  a
proporcionar a economia da manutenção e operacionalização da edificação e a redução do consumo de energia e
água, por meio de tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental. 

Art. 7o O  instrumento convocatório poderá prever que o contratado adote práticas de sustentabilidade na
execução dos serviços contratados e critérios de sustentabilidade no fornecimento dos bens.  

Art. 8o A  comprovação  das  exigências  contidas  no  instrumento  convocatório  poderá  ser  feita  mediante
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio definido
no instrumento convocatório.

§ 1o Em caso de  inexistência da certificação referida no caput, o  instrumento convocatório estabelecerá
que, após a seleção da proposta e antes da adjudicação do objeto, o contratante poderá realizar diligências para
verificar a adequação do bem ou serviço às exigências do instrumento convocatório.

§  2o  Caso  o  bem  ou  serviço  seja  considerado  inadequado  em  relação  às  exigências  do  instrumento
convocatório, o contratante deverá apresentar razões técnicas, assegurado o direito de manifestação do licitante
vencedor. 

Art. 9o Fica instituída a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP,
de natureza consultiva e caráter permanente,  vinculada à Secretaria de Logística e Tecnologia da  Informação,
com a finalidade de propor a implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes. 

Art. 10. A CISAP será composta por:

I – dois representantes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sendo:

a) um representante da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que a presidirá; e

b) um representante da Secretaria de Orçamento Federal;

II – um representante do Ministério do Meio Ambiente, que exercerá a vicepresidência;

III – um representante da Casa Civil da Presidência da República;

IV – um representante do Ministério de Minas e Energia;

V – um representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

VI – um representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;

VII – um representante do Ministério da Fazenda; e

VIII – um representante da ControladoriaGeral da União.

§ 1o Os membros titulares da CISAP deverão ocupar cargo de Secretário, Diretor ou cargos equivalentes
no órgão que representam, possuindo cada um deles um suplente.

§ 2o Os representantes,  titulares e  suplentes,  dos órgãos  referidos nos  incisos  II  a VIII  do caput  serão
designados, no prazo de trinta dias contado da data de publicação deste Decreto, por ato do Ministro de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

Art. 11. Compete à CISAP:

I – propor à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação:

a) normas para elaboração de ações de logística sustentável;

b)  regras  para  a  elaboração  dos Planos  de Gestão  de  Logística Sustentável,  de  que  trata  o  art.  16,  no
prazo de noventa dias a partir da instituição da CISAP;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art12
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c)  planos  de  incentivos  para  órgãos  e  entidades  que  se  destacarem  na  execução  de  seus  Planos  de
Gestão de Logística Sustentável;

d) critérios e práticas de sustentabilidade nas aquisições, contratações, utilização dos recursos públicos,
desfazimento e descarte;

e)  estratégias  de  sensibilização  e  capacitação  de  servidores  para  a  correta  utilização  dos  recursos
públicos e para a execução da gestão logística de forma sustentável;

f) cronograma para a implantação de sistema integrado de informações para acompanhar a execução das
ações de sustentabilidade; e

g) ações para a divulgação das práticas de sustentabilidade; e

II – elaborar seu regimento interno. 

Art. 12. A CISAP poderá constituir Grupo de Apoio Técnico, formado por técnicos indicados pelos órgãos
referidos  no  art.  10,  com  o  objetivo  de  assessorála  no  desempenho  de  suas  funções,  nos  termos  do  seu
regimento interno. 

Art.  13.  Poderão  ser  convidados  a  participar  das  reuniões  da  CISAP  especialistas,  pesquisadores  e
representantes de órgãos e entidades públicas ou privadas. 

Art. 14. A participação na CISAP é considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. 

Art. 15. Compete à Secretaria de Logística e Tecnologia da  Informação, como órgão central do Sistema
de Serviços Gerais  –  SISG,  expedir  normas  complementares  sobre  critérios  e  práticas  de  sustentabilidade,  a
partir das proposições da CISAP.

§ 1o As proposições da CISAP serão avaliadas com base nas diretrizes gerais de logística e compras da
administração pública federal.

§ 2o A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação exercerá a função de SecretariaExecutiva da
CISAP. 

Art.  16.  A  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional  e  as  empresas  estatais
dependentes  deverão  elaborar  e  implementar Planos  de Gestão  de  Logística Sustentável,  no  prazo  estipulado
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, prevendo, no mínimo:

I – atualização do inventário de bens e materiais do órgão e  identificação de similares de menor  impacto
ambiental para substituição;

II – práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços;

III – responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e

IV – ações de divulgação, conscientização e capacitação. 

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 5 de junho de 2012; 191o da Independência e 124o da República. 

DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Izabella Mônica Vieira Teixeira

Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.6.2012

*
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Menu

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19
DE JANEIRO DE 2010.
Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens, contratação de
serviços ou obras pela Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional e dá outras
providências.

O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 28 do Anexo I ao Decreto nº7.063, de 13 de
janeiro de 2010, e tendo em vista o disposto na Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 2º, incisos I e V,
da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e nos arts. 170,
inciso VI, e 225 da Constituição, resolve: 

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1   Nos termos do art. 3  da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, as especificações para a aquisição de
bens, contratação de serviços e obras por parte dos
órgãos e entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional deverão conter critérios de
sustentabilidade ambiental, considerando os processos de
extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos
e matériasprimas.

º º

Art. 2   Para o cumprimento do disposto nesta Instrução
Normativa, o instrumento convocatório deverá formular as
exigências de natureza ambiental de forma a não frustrar a
competitividade.

º

Art. 3   Nas licitações que utilizem como critério de
julgamento o tipo melhor técnica ou técnica e preço,
deverão ser estabelecidos no edital critérios objetivos de
sustentabilidade ambiental para a avaliação e classificação
das propostas.

º

              

Capítulo II
DAS OBRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS

Art. 4   Nos termos do art. 12 da Lei n  8.666, de 1993, as
especificações e demais exigências do projeto básico ou
executivo, para contratação de obras e serviços de
engenharia, devem ser elaborados visando à economia da
manutenção e operacionalização da edificação, a redução

º º
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do consumo de energia e água, bem como a utilização de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental,
tais como:   

I – uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de
novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem
energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensável;

II – automação da iluminação do prédio, projeto de
iluminação, interruptores, iluminação ambiental, iluminação
tarefa, uso de sensores de presença;

III – uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas
ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes;

IV – energia solar, ou outra energia limpa para
aquecimento de água;

V – sistema de medição individualizado de consumo de
água e energia; 

VI – sistema de reuso de água e de tratamento de
efluentes gerados;

VII – aproveitamento da água da chuva, agregando ao
sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação,
transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

VIII – utilização de materiais que sejam reciclados,
reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a
necessidade de manutenção; e

IX – comprovação da origem da madeira a ser utilizada na
execução da obra ou serviço.

§ 1  Deve ser priorizado o emprego de mãodeobra,
materiais, tecnologias e matériasprimas de origem local
para execução, conservação e operação das obras
públicas.

º

§ 2  O Projeto de Gerenciamento de Resíduo de
Construção Civil  PGRCC, nas condições determinadas
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA,
através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002,
deverá ser estruturado em conformidade com o modelo
especificado pelos órgãos competentes.

º

§ 3  Os instrumentos convocatórios e contratos de obras e
serviços de engenharia deverão exigir o uso obrigatório de
agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de
suprimento e custo inferior em relação aos agregados
naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob
pena de multa, estabelecendo, para efeitos de
fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão
estar acompanhados de Controle de Transporte de
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência
Brasileira de Normas Técnicas  ABNT, ABNT NBR nºs

º
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15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004,
disponibilizando campo específico na planilha de
composição dos custos.

§ 4  No projeto básico ou executivo para contratação de
obras e serviços de engenharia, devem ser observadas as
normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial – INMETRO e as normas ISO nº
14.000 da Organização Internacional para a Padronização
( ).

º

International Organization for Standardization

§ 5  Quando a contratação envolver a utilização de bens e
a empresa for detentora da norma ISO 14000, o
instrumento convocatório, além de estabelecer diretrizes
sobre a área de gestão ambiental dentro de empresas de
bens, deverá exigir a comprovação de que o licitante adota
práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem dos
bens que forem inservíveis para o processo de
reutilização.

º

Capítulo III

DOS BENS E SERVIÇOS

Art. 5  Os órgãos e entidades da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, quando da
aquisição de bens, poderão exigir os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental:

º

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte,
por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme
ABNT NBR – 154481 e 154482;

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a
obtenção de certificação do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor
impacto ambiental em relação aos seus similares;

III – que os bens devam ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com
o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis,
de forma a garantir a máxima proteção durante o
transporte e o armazenamento; e

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas
em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS
( ), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres
difenilpolibromados (PBDEs).                    

Restriction of  Certain Hazardous Substances

§ 1  A comprovação do disposto neste artigo poderá ser
feita mediante apresentação de certificação emitida por
instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por
qualquer outro meio de prova que ateste que o bem
fornecido cumpre com as exigências do edital.

º
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§ 2  O edital poderá estabelecer que, selecionada a
proposta, antes da assinatura do contrato, em caso de
inexistência de certificação que ateste a adequação, o
órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências
para verificar a adequação do produto às exigências do
ato convocatório, correndo as despesas por conta da
licitante selecionada. O edital ainda deve prever que, caso
não se confirme a adequação do produto, a proposta
selecionada será desclassificada.

º

Art. 6  Os editais para a contratação de serviços deverão
prever que as empresas contratadas adotarão as
seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos
serviços, quando couber:

º

I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies
e objetos inanimados que obedeçam às classificações e
especificações determinadas pela ANVISA;

 II – adote medidas para evitar o desperdício de água
tratada, conforme instituído no Decreto n  48.138, de 8 de
outubro de 2003;

 
º

III – Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de
dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza
que gerem ruído no seu funcionamento;                  

IV – forneça aos empregados os equipamentos de
segurança que se fizerem necessários, para a execução
de serviços;

V  realize um programa interno de treinamento de seus
empregados, nos três primeiros meses de execução
contratual, para redução de consumo de energia elétrica,
de consumo de água e redução de produção de resíduos
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI  realize a separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte
geradora, e a sua destinação às associações e
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que
será procedida pela coleta seletiva do papel para
reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n  6,
de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n  5.940, de 25
de outubro de 2006;

º
º

VII – respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre
resíduos sólidos; e     

VIII – preveja a destinação ambiental adequada das pilhas
e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na
Resolução CONAMA n  257, de 30 de junho de 1999.º

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que
os órgãos ou entidades contratantes estabeleçam, nos
editais e contratos, a exigência de observância de outras
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práticas de sustentabilidade ambiental, desde que
justificadamente.

Art. 7  Os órgãos e entidades da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional deverão
disponibilizar os bens considerados ociosos, e que não
tenham previsão de utilização ou alienação, para doação a
outros órgãos e entidades públicas de qualquer esfera da
federação, respeitado o disposto no Decreto n° 99.658, de
30 de outubro de 1990, e suas alterações, fazendo
publicar a relação dos bens no fórum de que trata o art. 9 .

º

º

§ 1  Antes de iniciar um processo de aquisição, os órgãos
e entidades da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundaciona  deverão verificar a
disponibilidade e a vantagem de reutilização de bens, por
meio de consulta ao fórum eletrônico de materiais ociosos.

º

l

§ 2  Os bens de informática e automação considerados
ociosos deverão obedecer à política de inclusão digital do
Governo Federal, conforme estabelecido em
regulamentação específica.

º

 

Capítulo IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8  A Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, disponibilizará um espaço específico
no Comprasnet para realizar divulgação de:

º

I  listas dos bens, serviços e obras contratados com base
em requisitos de sustentabilidade ambiental pelos órgãos
e entidades da administração pública federal;

II – bolsa de produtos inservíveis;

III  banco de editais sustentáveis;

IV – boas práticas de sustentabilidade ambiental;

V – ações de capacitação conscientização ambiental;

VI  divulgação de programas e eventos nacionais e
internacionais; e

VII – divulgação de planos de sustentabilidade ambiental
das contratações dos órgãos e entidades da administração
pública federal.

Art. 9  O portal eletrônico de contratações públicas do
Governo Federal  Comprasnet passará a divulgar dados
sobre planos e práticas de sustentabilidade ambiental na
Administração Pública Federal, contendo ainda um fórum
eletrônico de divulgação materiais ociosos para doação a
outros órgãos e entidades da Administração Pública.

º

Art. 10. Os órgãos e entidades da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, quando da
formalização, renovação ou aditamento de convênios ou
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instrumentos congêneres, ou ainda de contratos de
financiamento com recursos da União, ou com recursos de
terceiros tomados com o aval da União, deverão inserir
cláusula que determine à parte ou partícipe a observância
do disposto nos arts. 2° a 6° desta Instrução Normativa, no
que couber.

Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor trinta dias
após a data da sua publicação.

 

ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 8.248, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991.

Mensagem de veto Dispõe  sobre  a  capacitação  e  competitividade  do  setor  de
informática e automação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
lei:

Art. 1º  (Revogado pela Lei nº 10.176, de 2001)

Art. 2º  (Revogado pela Lei nº 10.176, de 2001)

Art.  3o  Os  órgãos  e  entidades  da  Administração  Pública  Federal,  direta  ou  indireta,  as  fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público e as demais organizações sob o controle direto ou  indireto da União
darão preferência, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observada a seguinte ordem,
a: (Redação dada pela Lei nº 10.176, de 2001)

I  bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; (Redação dada pela Lei nº 10.176, de 2001)

II    bens  e  serviços  produzidos  de  acordo  com  processo  produtivo  básico,  na  forma  a  ser  definida  pelo
Poder Executivo.(Redação dada pela Lei nº 10.176, de 2001)

§ 1o Revogado. (Redação dada pela Lei nº 10.176, de 2001)

§ 2o Para o exercício desta preferência, levarseão em conta condições equivalentes de prazo de entrega,
suporte de serviços, qualidade, padronização, compatibilidade e especificação de desempenho e preço.(Redação
dada pela Lei nº 10.176, de 2001)

§ 3o  A  aquisição  de  bens  e  serviços  de  informática  e  automação,  considerados  como  bens  e  serviços
comuns nos termos do parágrafo único do art. 1o da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, poderá ser realizada
na modalidade pregão, restrita às empresas que cumpram o Processo Produtivo Básico nos termos desta Lei e
da Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991. (Redação dada pela Lei nº 11.077, de 2004)

Art. 4o As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática e automação que
investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação farão jus aos benefícios
de que trata a Lei no 8.191, de 11 de junho de 1991. (Redação dada pela Lei nº 10.176, de 2001) (Regulamento)

§ 1o O Poder Executivo definirá a relação dos bens de que trata o § 1oC, respeitado o disposto no art. 16A
desta Lei, a  ser apresentada no prazo de  trinta dias,  contado da publicação desta Lei,  com base em proposta
conjunta  dos  Ministérios  da  Fazenda,  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior,  da  Ciência  e
Tecnologia e da Integração Nacional. (Redação dada pela Lei nº 10.176, de 2001)    (Regulamento

§  1oA.  O  benefício  de  isenção  estendese  até  31  de  dezembro  de  2000  e,  a  partir  dessa  data,  fica
convertido em redução do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, observados os seguintes percentuais:
(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.176, de 2001) )

I – redução de noventa e cinco por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2001;
(Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

II – redução de noventa por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2002; (Inciso
incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

III – redução de oitenta e cinco por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2003;
(Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)
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IV  redução de 80% (oitenta por cento) do imposto devido, de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro
de 2024;  (Redação dada pela Lei nº 13.023, de 2014)

V    redução  de  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)  do  imposto  devido,  de  1o  de  janeiro  de  2025  a  31  de
dezembro de 2026; e  (Redação dada pela Lei nº 13.023, de 2014)

VI  redução de 70% (setenta por cento) do imposto devido, de 1o de janeiro de 2027 até 31 de dezembro
de 2029, quando será extinto. (Redação dada pela Lei nº 13.023, de 2014)

§ 1oB. (VETADO) (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

§ 1oC. Os benefícios  incidirão somente sobre os bens de  informática e automação produzidos de acordo
com  processo  produtivo  básico  definido  pelo  Poder  Executivo,  condicionados  à  apresentação  de  proposta  de
projeto ao Ministério da Ciência e Tecnologia. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

§ 1oD.   Para  os  bens  de  informática  e  automação  produzidos  na  região CentroOeste  e  nas  regiões  de
influência  da  Superintendência  do  Desenvolvimento  da  Amazônia    SUDAM  e  da  Superintendência  do
Desenvolvimento  do  Nordeste    SUDENE,  o  benefício  da  redução  do  IPI  deverá  observar  os  seguintes
percentuais:   (Incluído pela Lei nº 13.023, de 2014)

I    redução de 95%  (noventa  e  cinco  por  cento)  do  imposto  devido,  de  1o  de  janeiro  de  2004  até  31  de
dezembro de 2024;  (Incluído pela Lei nº 13.023, de 2014)

II  redução de 90% (noventa por cento) do imposto devido, de 1o de janeiro de 2025 até 31 de dezembro
de 2026; e  (Incluído pela Lei nº 13.023, de 2014)

III    redução de 85%  (oitenta  e  cinco  por  cento)  do  imposto  devido,  de  1o  de  janeiro  de  2027  até  31  de
dezembro de 2029, quando será extinto. (Incluído pela Lei nº 13.023, de 2014)

§  1oE.    O  disposto  no  §  1oD  não  se  aplica  a  microcomputadores  portáteis  e  às  unidades  de
processamento  digitais  de  pequena  capacidade  baseadas  em microprocessadores,  de  valor  até  R$  11.000,00
(onze  mil  reais),  bem  como  às  unidades  de  discos  magnéticos  e  ópticos,  aos  circuitos  impressos  com
componentes elétricos e eletrônicos montados, aos gabinetes e às  fontes de alimentação,  reconhecíveis como
exclusiva ou principalmente destinados a tais equipamentos, as quais usufruem, até 31 de dezembro de 2024, o
benefício  da  isenção  do  IPI  que,  a  partir  dessa  data,  fica  convertido  em  redução  do  Imposto  sobre  Produtos
Industrializados  IPI, observados os seguintes percentuais:   (Incluído pela Lei nº 13.023, de 2014)

I    redução de 95%  (noventa  e  cinco  por  cento)  do  imposto  devido,  de  1o de  janeiro  de  2025  até  31  de
dezembro de 2026; e  (Incluído pela Lei nº 13.023, de 2014)

II    redução  de  85%  (oitenta  e  cinco  por  cento)  do  imposto  devido,  de  1o de  janeiro  de  2027  até  31  de
dezembro de 2029, quando será extinto.  (Incluído pela Lei nº 13.023, de 2014) 

§  1oF.    Os  benefícios  de  que  trata  o  §  1oE  aplicamse,  também,  aos  bens  desenvolvidos  no  País  e
produzidos  na  região  CentroOeste  e  nas  regiões  de  influência  da  Superintendência  do  Desenvolvimento  da
Amazônia  SUDAM e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste  SUDENE, que sejam incluídos na
categoria de bens de informática e automação por esta Lei, conforme regulamento.  (Incluído pela Lei nº 13.023,
de 2014)

§ 2o Os Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia
estabelecerão  os  processos  produtivos  básicos  no  prazo  máximo  de  cento  e  vinte  dias,  contado  da  data  da
solicitação  fundada da  empresa  interessada,  devendo  ser  publicados  em portaria  interministerial  os  processos
aprovados,  bem  como  os motivos  determinantes  do  indeferimento.  (Parágrafo  incluído  pela  Lei  nº  10.176,  de
2001)

§ 3o São asseguradas a manutenção e a utilização do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados
–  IPI  relativo  a  matériasprimas,  produtos  intermediários  e  material  de  embalagem  empregados  na
industrialização dos bens de que trata este artigo. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

§ 4o A apresentação do projeto de que trata o § 1oC não implica, no momento da entrega, análise do seu
conteúdo,  ressalvada  a  verificação  de  adequação  ao  processo  produtivo  básico,  servindo  entretanto  de
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referência para a avaliação dos relatórios de que trata o § 9o do art. 11. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.176, de
2001)

§ 5o  O  disposto  no  §  1oA  deste  artigo  não  se  aplica  a microcomputadores  portáteis  e  às  unidades  de
processamento  digitais  de  pequena  capacidade  baseadas  em microprocessadores,  de  valor  até  R$  11.000,00
(onze  mil  reais),  bem  como  às  unidades  de  discos  magnéticos  e  ópticos,  aos  circuitos  impressos  com
componentes elétricos e eletrônicos montados, aos gabinetes e às  fontes de alimentação, reconhecíveis como
exclusiva  ou  principalmente  destinados  a  tais  equipamentos,  que  observarão  os  seguintes  percentuais:
(Redação dada pela Lei nº 11.077, de 2004)

I    redução  de  95%  (noventa  e  cinco  por  cento)  do  imposto  devido,  de  1o  de  janeiro  de  2004  a  31  de
dezembro de 2024;  (Redação dada pela Lei nº 13.023, de 2014)

II  redução de 90% (noventa por cento) do imposto devido, de 1o de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de
2026; e  (Redação dada pela Lei nº 13.023, de 2014)

III  redução de 70% (setenta por cento) do imposto devido, de 1o de janeiro de 2027 até 31 de dezembro
de 2029, quando será extinto. (Redação dada pela Lei nº 13.023, de 2014)

§ 6o  (Revogado).  (Redação dada pela Lei nº 13.023, de 2014)

§ 7o  Aplicamse aos bens desenvolvidos no País que sejam incluídos na categoria de bens de informática
e  automação  por  esta  Lei,  conforme  regulamento,  os  seguintes  percentuais:  (Incluído  pela  Lei  nº  12.431,  de
2011).

I  redução de 100% (cem por cento) do imposto devido, de 15 de dezembro de 2010 até 31 de dezembro
de 2024;  (Redação dada pela Lei nº 13.023, de 2014)

II    redução de 95% (noventa e  cinco por  cento) do  imposto devido, de 1o  de  janeiro  de  2025  até  31  de
dezembro de 2026; e   (Redação dada pela Lei nº 13.023, de 2014)

III  redução de 90% (noventa por cento) do imposto devido, de 1o de janeiro de 2027 até 31 de dezembro
de 2029, quando será extinto.  (Redação dada pela Lei nº 13.023, de 2014)

§ 8o  O Poder Executivo poderá atualizar os valores fixados nos §§ 1oE e 5o deste artigo.    (Incluído pela
Lei nº 13.023, de 2014) 

Art. 5º (Revogado pela Lei nº 10.176, de 2001)

Art. 6º . (Revogado pela Lei nº 10.176, de 2001)

Art. 7º (Revogado pela Lei nº 10.176, de 2001)

Art.  8º  São  isentas  do  Imposto  sobre  Produtos  Industrializados  (IPI)  as  compras  de  máquinas,
equipamentos,  aparelhos  e  instrumentos  produzidos  no  País,  bem  como  suas  partes  e  peças  de  reposição,
acessórias, matériasprimas  e  produtos  intermediários  realizadas  pelo  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento
Científico e Tecnológico  (CNPq) e por entidades sem  fins  lucrativos ativas no  fomento, na coordenação ou na
execução de programa de pesquisa científica ou de ensino devidamente credenciadas naquele conselho.

Parágrafo  único.  São  asseguradas  a  manutenção  e  a  utilização  do  crédito  do  Imposto  sobre  Produtos
Industrializados  (IPI)  a  matériasprimas,  produtos  intermediários  e  material  de  embalagem  empregados  na
industrialização dos bens de que trata este artigo.

Art. 9o  Na  hipótese  do  não  cumprimento  das  exigências  desta  Lei,  ou  da  não  aprovação  dos  relatórios
referidos  no  §  9o  do  art.  11  desta  Lei,  poderá  ser  suspensa  a  concessão  do  benefício,  sem  prejuízo  do
ressarcimento  dos  benefícios  anteriormente  usufruídos,  atualizados  e  acrescidos  de  multas  pecuniárias
aplicáveis aos débitos fiscais relativos aos tributos da mesma natureza.  (Redação dada pela Lei nº 10.176, de
2001) (Regulamento)

Parágrafo  único.  Na  eventualidade  de  os  investimentos  em  atividades  de  pesquisa  e  desenvolvimento
previstos  no  art.  11  desta  Lei  não  atingirem,  em  um  determinado  ano,  os  mínimos  fixados,  os  residuais,
atualizados  e  acrescidos  de  12%  (doze  por  cento),  deverão  ser  aplicados  no  Programa  de  Apoio  ao
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Desenvolvimento do Setor de Tecnologia da Informação, de que trata o § 18 do art. 11 desta Lei. (Redação dada
pela Lei nº 11.077, de 2004)

Art.  10. Os  incentivos  fiscais  previstos  nesta  lei,  salvo  quando  nela  especificado  em  contrário  (art.  4º),
vigorarão até o exercício de 1997 e entrarão em vigência a partir da sua publicação, excetuados os constantes
de seu art. 6º e aqueles a serem usufruídos pelas empresas fabricantes de bens e serviços de informática que
não preencham os requisitos do art. 1º, cujas vigências ocorrerão, respectivamente, a partir de 1º de janeiro de
1992 e 29 de outubro de 1992.

Parágrafo único. (Vetado)

Art. 11.  Para fazer jus aos benefícios previstos no art. 4o desta Lei, as empresas de desenvolvimento ou
produção  de  bens  e  serviços  de  informática  e  automação  deverão  investir,  anualmente,  em  atividades  de
pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação a serem realizadas no País, no mínimo, 5% (cinco por
cento)  do  seu  faturamento  bruto  no  mercado  interno,  decorrente  da  comercialização  de  bens  e  serviços  de
informática,  incentivados  na  forma  desta  Lei,  deduzidos  os  tributos  correspondentes  a  tais  comercializações,
bem como o valor das aquisições de produtos incentivados na forma desta Lei ou do art. 2o da Lei no 8.387, de
30 de dezembro de 1991,  ou do art.  4o da  Lei  no  11.484,  de  31  de maio  de  2007,  conforme projeto  elaborado
pelas próprias empresas, a partir da apresentação da proposta de projeto de que trata o § 1oC do art. 4o desta
Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.249, de 2010)  (Produção de efeito)

§ 1o No mínimo dois vírgula três por cento do faturamento bruto mencionado no caput deste artigo deverão
ser aplicados como segue: (Redação dada pela Lei nº 10.176, de 2001)   (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

I – mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou
reconhecidas,  credenciados  pelo  comitê  de  que  trata  o  §  5o  deste  artigo,  devendo,  neste  caso,  ser  aplicado
percentual  não  inferior  a  um por  cento;  (Inciso  incluído  pela  Lei  nº  10.176,  de  2001)      (Vide  Lei  nº  11.077,  de
2004)

II – mediante convênio com centros ou  institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais
ou reconhecidas, com sede ou estabelecimento principal situado nas regiões de influência da Sudam, da Sudene
e da  região CentroOeste, excetuada a Zona Franca de Manaus, credenciados pelo comitê de que  trata o § 5o
deste  artigo,  devendo,  neste  caso,  ser  aplicado  percentual  não  inferior  a  zero  vírgula  oito  por  cento;  (Inciso
incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)  (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

III  –  sob  a  forma  de  recursos  financeiros,  depositados  trimestralmente  no  Fundo  Nacional  de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, criado pelo DecretoLei no 719, de 31 de  julho de 1969, e
restabelecido  pela  Lei  no  8.172,  de  18  de  janeiro  de  1991,  devendo,  neste  caso,  ser  aplicado  percentual  não
inferior a zero vírgula cinco por cento. (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)  (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

§ 2o Os  recursos de que  trata o  inciso  III do § 1o  destinamse, exclusivamente, à promoção de projetos
estratégicos  de  pesquisa  e  desenvolvimento  em  tecnologia  da  informação,  inclusive  em  segurança  da
informação. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)   (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

§ 3o Percentagem não inferior a trinta por cento dos recursos referidos no inciso II do § 1o será destinada a
universidades,  faculdades,  entidades  de  ensino  e  centro  ou  institutos  de  pesquisa,  criados  ou  mantidos  pelo
Poder Público Federal, Distrital ou Estadual, com sede ou estabelecimento principal na região a que o recurso se
destina. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)  (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

§ 4o (VETADO) (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)  (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

§ 5o (VETADO) (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)  (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

§  6o  Os  investimentos  de  que  trata  este  artigo  serão  reduzidos  nos  seguintes  percentuais:  (Parágrafo
incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)  (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

I – em cinco por cento, de 1o de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2001; (Inciso incluído pela Lei nº
10.176, de 2001)  (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

II – em dez por cento, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2002; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de
2001)   (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11077.htm#art9p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8248-1991.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12249.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12249.htmart139
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11077.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11077.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11077.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11077.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11077.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11077.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/2001/Mv017-01.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11077.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/2001/Mv017-01.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11077.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11077.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11077.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11077.htm#art6


17/11/2015 L8248compilado

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8248compilado.htm 5/8

III – em quinze por cento, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2003; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176,
de 2001)

IV  em 20% (vinte por cento), de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2029;   (Redação dada pela
Lei nº 13.023, de 2014)

V  (Revogado);  (Redação dada pela Lei nº 13.023, de 2014)

VI  (Revogado).  (Redação dada pela Lei nº 13.023, de 2014)

§ 7o  Tratandose  de  investimentos  relacionados  à  comercialização  de  bens  de  informática  e  automação
produzidos na região CentroOeste e nas regiões de  influência da Agência de Desenvolvimento da Amazônia –
ADA  e  da  Agência  de  Desenvolvimento  do  Nordeste  –  ADENE,  a  redução  prevista  no  §  6o  deste  artigo
obedecerá aos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei nº 11.077, de 2004)

I – em três por cento, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2002; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de
2001)   (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

II – em oito por cento, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2003; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de
2001)   (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

III  em 13% (treze por cento), de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2029;   (Redação dada pela
Lei nº 13.023, de 2014)

IV  (Revogado);   (Redação dada pela Lei nº 13.023, de 2014)

V  (Revogado).  (Redação dada pela Lei nº 13.023, de 2014)

§ 8o  A  redução  de  que  tratam  os  §§  6o  e  7o  deverá  ocorrer  de modo  proporcional  dentre  as  formas  de
investimento  previstas  neste  artigo.  (Parágrafo  incluído  pela  Lei  nº  10.176,  de  2001)    (Vide  Lei  nº  11.077,  de
2004)

§ 9o  As  empresas  beneficiárias  deverão  encaminhar  anualmente  ao Poder  Executivo  demonstrativos  do
cumprimento,  no  ano  anterior,  das  obrigações  estabelecidas  nesta  Lei,  mediante  apresentação  de  relatórios
descritivos  das  atividades  de  pesquisa  e  desenvolvimento  previstas  no  projeto  elaborado  e  dos  respectivos
resultados alcançados. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)   (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

§ 10. O comitê mencionado no § 5o deste artigo aprovará a consolidação dos relatórios de que trata o § 9o.
(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)   (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

§ 11. O disposto no § 1o deste artigo não se aplica às empresas cujo faturamento bruto anual seja inferior
a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (Redação dada pela Lei nº 11.077, de 2004)

§  12.  O  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  divulgará,  anualmente,  o  total  dos  recursos  financeiros
aplicados  pelas  empresas  beneficiárias  nas  instituições  de  pesquisa  e  desenvolvimento  credenciadas,  em
cumprimento ao disposto no § 1o. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)   (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

§  13.    Para  as  empresas  beneficiárias  na  forma  do  §  5o  do  art.  4o  desta  Lei  fabricantes  de
microcomputadores  portáteis  e  de  unidades  de  processamento  digitais  de  pequena  capacidade  baseadas  em
microprocessadores, de valor até R$ 11.000,00 (onze mil reais), bem como de unidades de discos magnéticos e
ópticos,  circuitos  impressos  com  componentes  elétricos  e  eletrônicos  montados,  gabinetes  e  fontes  de
alimentação,  reconhecíveis  como  exclusiva  ou  principalmente  destinados  a  tais  equipamentos,  e
exclusivamente sobre o  faturamento bruto decorrente da comercialização desses produtos no mercado  interno,
os percentuais para investimentos estabelecidos neste artigo serão reduzidos em 25% (vinte e cinco por cento)
até 31 de dezembro de 2029.  (Redação dada pela Lei nº 13.023, de 2014)

§ 14.   A partir  de 2004,  o Poder Executivo poderá alterar  o  percentual  de  redução mencionado no § 13,
considerando  os  investimentos  em  pesquisa  e  desenvolvimento  realizados,  bem  como  o  crescimento  da
produção em cada ano calendário. (Redação dada pela Lei nº 10.664, de 2003)   (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

§ 15. O Poder Executivo poderá alterar os valores referidos nos §§ 11 e 13 deste artigo. (Incluído pela Lei
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nº 11.077, de 2004)

§  16.  Os  Ministérios  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior,  da  Fazenda  e  da  Ciência  e
Tecnologia divulgarão,  a  cada 2  (dois)  anos,  relatórios  com os  resultados econômicos e  técnicos advindos da
aplicação desta Lei no período. (Incluído pela Lei nº 11.077, de 2004)

§ 17. Nos  tributos correspondentes às comercializações de que  trata o caput deste artigo,  incluemse as
Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social  COFINS e para os Programas de Integração Social 
PIS e de Formação do Patrimônio do Servidor Público  Pasep. (Incluído pela Lei nº 11.077, de 2004)

§  18.  Observadas  as  aplicações  previstas  nos  §§  1o  e  3o  deste  artigo,  até  2/3  (dois  terços)  do
complemento de 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) do faturamento mencionado no caput deste artigo
poderão também ser aplicados sob a forma de recursos financeiros em Programa de Apoio ao Desenvolvimento
do Setor de Tecnologia da Informação, a ser regulamentado pelo Poder Executivo. (Incluído pela Lei nº 11.077,
de 2004)

Art.  12.  Para  os  efeitos  desta  lei  não  se  considera  como  atividade  de  pesquisa  e  desenvolvimento  a
doação de bens e serviços de informática.

Art. 13. (Vetado)

Art. 14. Compete à Secretaria de Ciência e Tecnologia:

I  prestar apoio técnico e administrativo ao Conin;

II  baixar, divulgar e fazer cumprir as resoluções do Conin;

III  elaborar a proposta do Plano Nacional de Informática e Automação, submetêla ao Conin e executála
na sua área de competência;

IV  adotar as medidas necessárias à execução da Política Nacional de Informática, no que lhe couber;

V  analisar e decidir sobre os projetos de desenvolvimento e produção de bens de informática;

VI  manifestarse, previamente, sobre as importações de bens e serviços de informática.

Parágrafo único. A partir de 29 de outubro de 1992, cessam as competências da Secretaria de Ciência e
Tecnologia no que se  refere à análise e decisão sobre os projetos de desenvolvimento e produção de bens de
informática, bem como a anuência prévia sobre as importações de bens e serviços de informática, previstas nos
incisos V e VI deste artigo.

Art. 15.  (Revogado pela Lei nº 10.176, de 2001)

Art. 16. (Vetado)

Art.  16A. Para os efeitos desta Lei,  consideramse bens e  serviços de  informática e automação:  (Artigo
incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

I  –  componentes  eletrônicos  a  semicondutor,  optoeletrônicos,  bem  como  os  respectivos  insumos  de
natureza eletrônica; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

II  –  máquinas,  equipamentos  e  dispositivos  baseados  em  técnica  digital,  com  funções  de  coleta,
tratamento,  estruturação,  armazenamento,  comutação,  transmissão,  recuperação  ou  apresentação  da
informação, seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e suporte físico para operação; (Inciso  incluído
pela Lei nº 10.176, de 2001)

III – programas para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento da informação e
respectiva documentação técnica associada (software);  (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

IV  –  serviços  técnicos  associados  aos  bens  e  serviços  descritos  nos  incisos  I,  II  e  III.  (Inciso  incluído
pela Lei nº 10.176, de 2001)

§ 1o O disposto nesta Lei não se aplica às mercadorias dos segmentos de áudio; áudio e vídeo; e lazer e
entretenimento, ainda que incorporem tecnologia digital, incluindo os constantes da seguinte relação, que poderá
ser  ampliada  em  decorrência  de  inovações  tecnológicas,  elaborada  conforme  nomenclatura  do  Sistema
Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias  SH: (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)
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I  –  tocadiscos,  eletrofones,  tocafitas  (leitores  de  cassetes)  e  outros  aparelhos  de  reprodução  de  som,
sem dispositivo de gravação de som, da posição 8519; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

II – gravadores de suportes magnéticos e outros aparelhos de gravação de som, mesmo com dispositivo
de reprodução de som incorporado, da posição 8520; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

III  –  aparelhos  videofônicos  de  gravação  ou  de  reprodução, mesmo  incorporando  um  receptor  de  sinais
videofônicos, da posição 8521; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

IV – partes e acessórios reconhecíveis como sendo exclusiva ou principalmente destinados aos aparelhos
das posições 8519 a 8521, da posição 8522; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

V – suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não gravados, da posição
8523; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

VI  –  discos,  fitas  e  outros  suportes  para  gravação  de  som  ou  para  gravações  semelhantes,  gravados,
incluídos os moldes e matrizes galvânicos para fabricação de discos, da posição 8524; (Inciso incluído pela Lei
nº 10.176, de 2001)

VII  –  câmeras  de  vídeo  de  imagens  fixas  e  outras  câmeras  de  vídeo  (camcorders),  da  posição  8525;
(Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

VIII – aparelhos  receptores para  radiotelefonia,  radiotelegrafia, ou  radiodifusão, mesmo combinados, num
mesmo gabinete ou invólucro, com aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com relógio, da posição
8527, exceto receptores pessoais de radiomensagem; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

IX – aparelhos receptores de televisão, mesmo incorporando um aparelho receptor de radiodifusão ou um
aparelho  de  gravação  ou  de  reprodução  de  som ou  de  imagens; monitores  e  projetores,  de  vídeo,  da  posição
8528; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

X – partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8526 a
8528  e  das  câmeras  de  vídeo  de  imagens  fixas  e  outras  câmeras  de  vídeo  (camcorders)  (8525),  da  posição
8529; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

XI –  tubos de  raios catódicos para  receptores de  televisão, da posição 8540;  (Inciso  incluído pela Lei nº
10.176, de 2001)

XII  –  aparelhos  fotográficos;  aparelhos  e  dispositivos,  incluídos  as  lâmpadas  e  tubos,  de  luzrelâmpago
(flash), para fotografia, da posição 9006; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

XIII  –  câmeras  e  projetores  cinematográficos, mesmo  com  aparelhos  de  gravação  ou  de  reprodução  de
som incorporados, da posição 9007; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

XIV – aparelhos de projeção  fixa; aparelhos  fotográficos, de ampliação ou de  redução, da posição 9008;
(Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

XV –  aparelhos  de  fotocópia,  por  sistema óptico  ou  por  contato,  e  aparelhos  de  termocópia,  da  posição
9009; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

XVI – aparelhos de relojoaria e suas partes, do capítulo 91. (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

§ 2o É o Presidente da República autorizado a avaliar a inclusão no gozo dos benefícios de que trata esta
Lei dos seguintes produtos: (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.176, de 2001) (Regulamento

I – terminais portáteis de telefonia celular; (Inciso incluído pela Lei nº 10.176, de 2001)

II    unidades  de  saída  por  vídeo  (monitores),  da  subposição  NCM  8471.60,  próprias  para  operar  com
máquinas, equipamentos ou dispositivos a que se  refere o  inciso  II do caput deste artigo.  (Redação dada pela
Lei nº 11.077, de 2004)

§ 3o O Poder Executivo adotará medidas para assegurar as condições previstas neste artigo, inclusive, se
necessário,  fixando  cotas  regionais  para  garantir  o  equilíbrio  competitivo  entre  as  diversas  regiões  do  País,
consubstanciadas  na  avaliação  do  impacto  na  produção  de  unidades  de  saída  por  vídeo  (monitores),
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incentivados na forma desta Lei, da Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e do DecretoLei no 288, de 28 de
fevereiro  de  1967,  da  subposição  NCM  8471.60,  tendo  em  vista  a  evolução  da  tecnologia  de  produto  e  a
convergência no uso desses produtos, bem como os incentivos fiscais e financeiros de qualquer outra natureza,
para este fim. (Incluído pela Lei nº 11.077, de 2004)   (Vide Lei nº 11.077, de 2004)

§ 4o Os aparelhos telefônicos por fio, conjugados com aparelho telefônico sem fio, que incorporem controle
por  técnicas digitais, serão considerados bens de  informática e automação para os efeitos previstos nesta Lei,
sem a obrigação de realizar os investimentos previstos no § 1o do art. 11 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.077,
de 2004)

§ 5o Os aparelhos de que  trata o § 4o  deste artigo, quando  industrializados na Zona Franca de Manaus,
permanecerão incluídos nos efeitos previstos no art. 7o e no art. 9o do DecretoLei no 288, de 28 de fevereiro de
1967, sem a obrigação de realizar os investimentos previstos no § 3o o art. 2o a Lei no 8.387, de 30 de dezembro
de 1991. (Incluído pela Lei nº 11.077, de 2004)

Art.  17.  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as  disposições  em  contrário,
especialmente,  os  arts.  6º  e  seus  §§,  8º  e  incisos,  11  e  seu  parágrafo  único,  12  e  seus  §§,  13,  14  e  seu
parágrafo único, 15, 16, 18, 19 e 21 da Lei nº 7.232, de 29 de outubro de 1984, o DecretoLei nº 2.203, de 27 de
dezembro de 1984, bem como, a partir de 29 de outubro de 1992, os arts. 9º e 22 e seus §§ da Lei nº 7.232, de
29 de outubro de 1984.

Brasília, 23 de outubro de 1991; 170º da Independência e 103º da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Marcílio Marques Moreira

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.10.1991
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010.

 

Regulamenta  a  contratação  de  bens  e  serviços  de
informática e automação pela administração pública federal,
direta ou  indireta,  pelas  fundações  instituídas  ou mantidas
pelo  Poder  Público  e  pelas  demais  organizações  sob  o
controle direto ou indireto da União. 

O  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  confere  o  art.  84,  incisos  IV  e  VI,
alínea “a”, da Constituição, e  tendo em vista o disposto no § 4o do art. 45 da Lei  no  8.666, de 21 de  junho de
1993, no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, na Lei no 10.520, de 17 de  julho de 2002, e na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, 

DECRETA: 

Art. 1o    As  contratações  de  bens  e  serviços  de  informática  e  automação  pelos  órgãos  e  entidades  da
administração  pública  federal,  direta  e  indireta,  pelas  fundações  instituídas  e  mantidas  pelo  Poder  Público  e
pelas demais organizações sob o controle direto ou  indireto da União, serão realizadas conforme o disciplinado
neste Decreto, assegurada a atribuição das preferências previstas no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de
1991, e na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Art. 2o  A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e automação deverá ser precedida da
elaboração  de  planejamento  da  contratação,  incluindo  projeto  básico  ou  termo  de  referência  contendo  as
especificações do objeto a ser contratado, vedandose as especificações que:

I  direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor específico;

II  não representem a real demanda de desempenho do órgão ou entidade; e

III  não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho dos bens e serviços de informática
e automação. 

Parágrafo  único.    Compete  ao  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  expedir  normas
complementares sobre o processo de contratação de bens e serviços de informática e automação. 

Art. 3o    Além  dos  requisitos  dispostos  na  legislação  vigente,  nas  aquisições  de  bens  de  informática  e
automação, o instrumento convocatório deverá conter, obrigatoriamente:

I  as normas e especificações técnicas a serem consideradas na licitação;

II   as exigências, na  fase de habilitação, de certificações emitidas por  instituições públicas ou privadas
credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  Inmetro, que atestem,
conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos:

a) segurança para o usuário e instalações;

b) compatibilidade eletromagnética; e

c) consumo de energia;

III  exigência contratual de comprovação da origem dos bens importados oferecidos pelos licitantes e da
quitação  dos  tributos  de  importação  a  eles  referentes,  que  deve  ser  apresentada  no momento  da  entrega  do
objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

IV    as  ferramentas  de  aferição  de  desempenho  que  serão  utilizadas  pela  administração  para  medir  o
desempenho dos bens ofertados, quando for o caso. 

Art. 4o   Os instrumentos convocatórios para contratação de bens e serviços de  informática e automação

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.174-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#capitulov


17/11/2015 Decreto nº 7174

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2010/Decreto/D7174.htm 2/5

deverão  conter  regra  prevendo  a  aplicação  das  preferências  previstas  no  Capítulo  V  da  Lei  Complementar  nº
123, de 2006,  observado o disposto no art. 8o deste Decreto. 

Art. 5o  Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de
1991, para fornecedores de bens e serviços, observada a seguinte ordem:

I    bens  e  serviços  com  tecnologia  desenvolvida  no  País  e  produzidos  de  acordo  com  o  Processo
Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

II  bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e

III  bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal. 

Parágrafo único.  As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos  incisos
do  caput  terão  prioridade  no  exercício  do  direito  de  preferência  em  relação  às  médias  e  grandes  empresas
enquadradas no mesmo inciso. 

Art. 6o   Para os efeitos deste Decreto, consideramse bens e serviços de  informática e automação com
tecnologia desenvolvida no País aqueles cujo efetivo desenvolvimento local seja comprovado junto ao Ministério
da Ciência e Tecnologia, na forma por este regulamentada. 

Art. 7o  A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação ofertados será feita
mediante  apresentação  do  documento  comprobatório  da  habilitação  à  fruição  dos  incentivos  fiscais
regulamentados  pelo  Decreto  no  5.906,  de  26  de  setembro  de  2006,  ou  pelo  Decreto  no  6.008,  de  29  de
dezembro de 2006.  

Parágrafo único.  A comprovação prevista no caput será feita:

I   eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia
ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus  SUFRAMA; ou

II    por  documento  expedido  para  esta  finalidade  pelo  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  ou  pela
SUFRAMA, mediante solicitação do licitante. 

Art. 8o  O exercício do direito de preferência disposto neste Decreto será concedido após o encerramento
da fase de apresentação das propostas ou lances, observandose os seguintes procedimentos, sucessivamente:

I  aplicação das regras de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte dispostas no
Capítulo V da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando for o caso;

II    aplicação  das  regras  de  preferência  previstas  no  art.  5o,  com  a  classificação  dos  licitantes  cujas
propostas  finais  estejam  situadas  até  dez  por  cento  acima  da melhor  proposta  válida,  conforme  o  critério  de
julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência;

III  convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no inciso I do art. 5o, na ordem de
classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta
válida, caso em que será declarado vencedor do certame;

IV  caso a preferência não seja exercida na forma do inciso III, por qualquer motivo, serão convocadas as
empresas  classificadas  que  estejam  enquadradas  no  inciso  II  do  art.  5o,  na  ordem  de  classificação,  para  a
comprovação  e  o  exercício  do  direito  de  preferência,  aplicandose  a mesma  regra  para  o  inciso  III  do  art.  5o,
caso esse direito não seja exercido; e

V  caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, observarseão as regras
usuais de classificação e julgamento previstas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei no 10.520, de
17 de julho de 2002. 

§ 1o  No caso de empate de preços entre licitantes que se encontrem na mesma ordem de classificação,
procederseá ao sorteio para escolha do que primeiro poderá ofertar nova proposta. 

§ 2o  Nas licitações do tipo técnica e preço, a nova proposta será exclusivamente em relação ao preço e
deverá  ser  suficiente  para  que  o  licitante  obtenha  os  pontos  necessários  para  igualar  ou  superar  a  pontuação
final obtida pela proposta mais bem classificada. 

§ 3o    Para  o  exercício  do  direito  de  preferência,  os  fornecedores  dos  bens  e  serviços  de  informática  e
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automação deverão apresentar,  junto com a documentação necessária à habilitação, declaração, sob as penas
da  lei,  de  que  atendem aos  requisitos  legais  para  a  qualificação  como microempresa  ou  empresa  de  pequeno
porte, se for o caso, bem como a comprovação de que atendem aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II e
III do art. 5o. 

§ 4o  Nas licitações na modalidade de pregão, a declaração a que se refere o § 3o deverá ser apresentada
no momento da apresentação da proposta. 

§ 5o  Nas licitações do tipo técnica e preço, os licitantes cujas propostas não tenham obtido a pontuação
técnica mínima exigida não poderão exercer a preferência. 

Art. 9o  Para a contratação de bens e serviços de informática e automação, deverão ser adotados os tipos
de licitação “menor preço” ou “técnica e preço”, conforme disciplinado neste Decreto,  ressalvadas as hipóteses
de dispensa ou inexigibilidade previstas na legislação. 

§ 1o  A licitação do tipo menor preço será exclusiva para a aquisição de bens e serviços de informática e
automação considerados comuns, na forma do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520, de 2002, e deverá ser
realizada  na  modalidade  de  pregão,  preferencialmente  na  forma  eletrônica,  conforme  determina  o  art.  4o  do
Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005. 

§  2o    Será  considerado  comum  o  bem  ou  serviço  cuja  especificação  estabelecer  padrão  objetivo  de
desempenho e qualidade e for capaz de ser atendida por vários fornecedores, ainda que existam outras soluções
disponíveis no mercado. 

§ 3o  Nas aquisições de bens e serviços que não sejam comuns em que o valor global estimado for igual
ou inferior ao da modalidade convite, não será obrigatória a utilização da licitação do tipo “técnica e preço”. 

§ 4o  A licitação do tipo técnica e preço será utilizada exclusivamente para bens e serviços de informática
e  automação  de  natureza  predominantemente  intelectual,  justificadamente,  assim  considerados  quando  a
especificação do objeto evidenciar que os bens ou serviços demandados requerem individualização ou inovação
tecnológica,  e  possam  apresentar  diferentes  metodologias,  tecnologias  e  níveis  de  qualidade  e  desempenho,
sendo necessário avaliar as vantagens e desvantagens de cada solução. 

§ 5o  Quando da adoção do critério de julgamento técnica e preço, será vedada a utilização da modalidade
convite , independentemente do valor. 

Art.  10.   No  julgamento das propostas nas  licitações do  tipo  “técnica e  preço”  deverão  ser  adotados os
seguintes procedimentos:

I    determinação  da  pontuação  técnica  das  propostas,  em  conformidade  com  os  critérios  e  parâmetros
previamente estabelecidos no ato convocatório da licitação, mediante o somatório das multiplicações das notas
dadas aos seguintes fatores, pelos pesos atribuídos a cada um deles, de acordo com a sua importância relativa
às finalidades do objeto da licitação, justificadamente:

a) prazo de entrega;

b) suporte de serviços;

c) qualidade;

d) padronização;

e) compatibilidade;

f) desempenho; e

g) garantia técnica;

II  desclassificação das propostas que não obtiverem a pontuação técnica mínima exigida no edital;

III  determinação do índice técnico, mediante a divisão da pontuação técnica da proposta em exame pela
de maior pontuação técnica;

IV  determinação do índice de preço, mediante a divisão do menor preço proposto pelo preço da proposta
em exame;
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V    multiplicação  do  índice  técnico  de  cada  proposta  pelo  fator  de  ponderação,  fixado  previamente  no
edital da licitação;

VI   multiplicação do  índice de preço de cada proposta pelo complemento em  relação a dez do valor do
fator de ponderação adotado; e

VII  a obtenção do valor da avaliação de cada proposta, pelo somatório dos valores obtidos nos incisos V
e VI. 

§ 1o   Quando  justificável,  em  razão  da  natureza  do  objeto  licitado,  o  órgão  ou  entidade  licitante  poderá
excluir do julgamento técnico até quatro dos fatores relacionados no inciso I. 

§ 2o  Os fatores estabelecidos no inciso I para atribuição de notas poderão ser subdivididos em subfatores
com  valoração  diversa,  de  acordo  com  suas  importâncias  relativas  dentro  de  cada  fator,  devendo  o  órgão
licitante,  neste  caso,  especificar  e  justificar  no  ato  convocatório  da  licitação  essas  subdivisões  e  respectivos
valores. 

§ 3o  Após a obtenção do valor da avaliação e classificação das propostas válidas, deverá ser concedido
o direito de preferência, na forma do art. 8o. 

Art.  11.    Os  Ministérios  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  e  o  da  Ciência  e  Tecnologia  poderão
expedir instruções complementares para a execução deste Decreto. 

Art. 12.   Os §§ 2o e 3o do art. 3o  do Anexo  I  ao Decreto  no  3.555,  de  8  de  agosto  de  2000,  passam a
vigorar com a seguinte redação: 

“§  2o    Consideramse  bens  e  serviços  comuns  aqueles  cujos  padrões  de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de
especificações usuais praticadas no mercado. 

§ 3o   Os bens e serviços de  informática  e  automação  adquiridos  nesta modalidade
deverão observar o disposto no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, e a
regulamentação específica.” (NR) 

Art. 13.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 14.  Ficam revogados:

I  o Anexo II ao Decreto no 3.555, de 8 de agosto de 2000;

II  o Decreto no 1.070, de 2 de março de 1994; e

III  o art. 1o do Decreto no 3.693, de 20 de dezembro de 2000, na parte em que altera o § 3o do art. 3o do
Anexo I ao Decreto no 3.555, de 8 de agosto de 2000. 

Brasília, 12 de maio de 2010; 189o da Independência e 122o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.5.2010  
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 5.906, DE 26 DE SETEMBRO DE 2006.

Regulamenta  o  art.  4o  da  Lei  no  11.077,  de  30  de
dezembro de 2004, os arts. 4o, 9o, 11 e 16A da Lei no

8.248, de 23 de outubro de 1991, e os arts. 8o e 11 da
Lei  no  10.176,  de  11  de  janeiro  de  2001,  que  dispõem
sobre  a  capacitação  e  competitividade  do  setor  de
tecnologias da informação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea
“a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nos 8.248, de 23 de outubro de 1991, 10.176, de 11 de
janeiro de 2001, e 11.077, de 30 de dezembro de 2004,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DO CAMPO DE ABRANGÊNCIA

Art.  1o    As  empresas  que  invistam  em  atividades  de  pesquisa  e  desenvolvimento  em  tecnologias  da
informação poderão pleitear  isenção ou  redução do  Imposto sobre Produtos  Industrializados    IPI para bens de
informática e automação, nos termos previstos neste Decreto.

Art. 2o  Para fins do disposto neste Decreto, consideramse bens e serviços de informática e automação:

I    componentes  eletrônicos  a  semicondutor,  optoeletrônicos,  bem  como  os  respectivos  insumos  de
natureza eletrônica;

II  máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, com funções de coleta, tratamento,
estruturação,  armazenamento,  comutação,  transmissão,  recuperação  ou  apresentação  da  informação,  seus
respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e suporte físico para operação;

III   programas para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento da  informação e
respectiva documentação técnica associada (software);

IV  serviços técnicos associados aos bens e serviços descritos nos incisos I, II e III;

V   os aparelhos  telefônicos por  fio, conjugados com aparelho  telefônico sem  fio, que  incorporem controle
por técnicas digitais, código 8517.11.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul  NCM;

VI  terminais portáteis de telefonia celular, código 8525.20.22 da NCM; e
VII  unidades de saída por vídeo (monitores), classificados na subposição 8471.60 da NCM, próprias para

operar  com  máquinas,  equipamentos  ou  dispositivos  baseados  em  técnica  digital,  com  funções  de  coleta,
tratamento,  estruturação,  armazenamento,  comutação,  transmissão,  recuperação  ou  apresentação  da
informação.

V  os aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultadormicrofone sem fio, que incorporem controle por
técnicas digitais, Código 8517.11.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul  NCM; (Redação dada pelo Decreto
nº 6.405, de 2008).

VI    terminais portáteis de  telefonia celular, Código 8517.12.31 da NCM; e  (Redação dada pelo Decreto  nº
6.405, de 2008).

VII  unidades de saída por vídeo (monitores), classificadas nas, Subposições 8528.41 e 8528.51 da NCM,
desprovidas de  interfaces e circuitarias para  recepção de  sinal  de  rádio  freqüência ou mesmo vídeo composto,
próprias para operar com máquinas, equipamentos ou dispositivos baseados em técnica digital da Posição 8471
da  NCM  (com  funções  de  coleta,  tratamento,  estruturação,  armazenamento,  comutação,  transmissão,
recuperação ou apresentação da informação). (Redação dada pelo Decreto nº 6.405, de 2008).

§ 1o  Para os fins deste Decreto, consideramse bens de informática os relacionados no Anexo I.
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§ 2o   Os bens  relacionados no Anexo  II  não  são  considerados bens de  informática para os efeitos deste
Decreto.

CAPÍTULO II

DA TRIBUTAÇÃO PELO IPI
Art.  3o    Os  microcomputadores  portáteis,  códigos  8471.30.11,  8471.30.12,  8471.30.19,  8471.41.10  e

8471.41.90  da  NCM  e  as  unidades  de  processamento  digital  de  pequena  capacidade,  baseadas  em
microprocessadores,  código  8471.50.10  da  NCM,  de  valor  até  R$  11.000,00  (onze  mil  reais),  bem  assim  as
unidades de discos magnéticos e ópticos,  códigos 8471.70.11,  8471.70.12,  8471.70.21 e 8471.70.29 da NCM,
circuitos  impressos  com  componentes  elétricos  e  eletrônicos  montados,  códigos  8473.30.41,  8473.30.42,
8473.30.43 e 8473.30.49 da NCM, gabinetes, códigos 8473.30.11 e 8473.30.19 da NCM e fontes de alimentação,
código 8504.40.90 da NCM,  reconhecíveis  como exclusiva ou principalmente destinados a  tais  produtos,  e  os
bens de informática e automação desenvolvidos no País:

I  quando produzidos, na Região CentroOeste e nas regiões de influência da Agência de Desenvolvimento
da Amazônia  ADA e da Agência de Desenvolvimento do Nordeste  ADENE:

Art.  3o    Os  microcomputadores  portáteis,  Códigos  8471.30.11  8471.30.12,  8471.30.19  8471.41.10  e
8471.41.90  da  NCM  e  as  unidades  de  processamento  digital  de  pequena  capacidade,  baseadas  em
microprocessadores,  Código  8471.50.10  da  NCM,  de  valor  até  R$  11.000,00  (onze  mil  reais),  bem  como  as
unidades de discos magnéticos e  ópticos, Códigos 8471.70.11,  8471.70.12,  8471.70.21  e  8471.70.29  da NCM,
circuitos  impressos  com  componentes  elétricos  e  eletrônicos  montados,  Códigos  8473.30.41,  8473.30.42,
8473.30.43  e  8473.30.49  da  NCM,  gabinetes,  Código  8473.30.1  da  NCM  e  fontes  de  alimentação,  Código
8504.40.90 da NCM, reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados a  tais produtos, e os bens de
informática e automação desenvolvidos no País: (Redação dada pelo Decreto nº 6.405, de 2008).

I    quando  produzidos,  na  Região  CentroOeste  e  nas  regiões  de  influência  da  Superintendência  do
Desenvolvimento  da Amazônia    SUDAM e  da  Superintendência  do  Desenvolvimento  do  Nordeste    SUDENE:
(Redação dada pelo Decreto nº 6.405, de 2008).

a) até 31 de dezembro de 2014, são isentos do IPI;

b) de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2015, as alíquotas do IPI ficam sujeitas à redução de noventa e
cinco por cento; e

c)  de 1o  de  janeiro  de  2016  a  31  de  dezembro  de  2019,  as  alíquotas  do  IPI  ficam  sujeitas  à  redução  de
oitenta e cinco por cento;

II    quando  produzidos  em  outros  pontos  do  território  nacional,  as  alíquotas  do  IPI  ficam  reduzidas  nos
seguintes percentuais:

a) noventa e cinco por cento, de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2014;

b) noventa por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2015; e

c) setenta por cento, de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2019.

Art. 4o  As alíquotas do IPI, incidentes sobre os bens de informática e automação, não especificados no art.
3o, serão reduzidas:

I  quando produzidos na Região CentroOeste e nas regiões de influência da ADA e da ADENE, em:

I   quando produzidos na Região CentroOeste e nas regiões de  influência da SUDAM e da SUDENE, em:
(Redação dada pelo Decreto nº 6.405, de 2008).

a) noventa e cinco por cento, de 1o de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2014;

b) noventa por cento, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2015; e

c)  oitenta  e  cinco por  cento,  de 1o  de  janeiro  de 2016 a 31 de dezembro de 2019,  quando  será extinta  a
redução; e

II  quando produzidos em outros pontos do território nacional, em:

a) oitenta por cento, de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2014;
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b) setenta e cinco por cento, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2015; e

c) setenta por cento, de 1o de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2019.

Art. 5o   Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito do  IPI  relativo a matériasprimas, produtos
intermediários  e  material  de  embalagem  empregados  na  industrialização  dos  produtos  beneficiados  com  os
incentivos de que trata este Decreto.

Art.  6o    A  isenção  ou  redução  do  imposto  somente  contemplará  os  bens  de  informática  e  automação
relacionados pelo Poder Executivo, produzidos no País conforme Processo Produtivo Básico  PPB estabelecido
em portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e
Tecnologia.

Art. 7o  Para os fins do disposto neste Decreto, consideramse bens ou produtos desenvolvidos no País os
bens de informática e automação de que trata o art. 2o e que atendam às condições estabelecidas em portaria do
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia.

CAPÍTULO III

DOS INVESTIMENTOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Art. 8o  Para fazer jus à isenção ou redução do IPI, as empresas de desenvolvimento ou produção de bens
e  serviços  de  informática  e  automação  deverão  investir,  anualmente,  em  atividades  de  pesquisa  e
desenvolvimento em tecnologias da informação a serem realizadas no País, no mínimo, cinco por cento do seu
faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização dos produtos contemplados com a isenção
ou  redução  do  imposto,  deduzidos  os  tributos  correspondentes  a  tais  comercializações,  nestes  incluídos  a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social   COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP, bem
como o valor das aquisições de produtos contemplados com isenção ou redução do IPI, nos termos do art. 4o da
Lei no 8.248, de 1991, ou do art. 2o da Lei no  8.387,  de 30 de dezembro de 1991,  conforme  projeto  elaborado
pelas próprias empresas, a partir da apresentação da proposta de projeto de que trata o art. 22.

Art. 8o  Para fazer jus à isenção ou redução do IPI, as empresas de desenvolvimento ou produção de bens
e  serviços  de  informática  e  automação  deverão  investir,  anualmente,  em  atividades  de  pesquisa  e
desenvolvimento em tecnologias da informação a serem realizadas no País, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
seu  faturamento  bruto  no  mercado  interno,  decorrente  da  comercialização  dos  produtos  contemplados  com  a
isenção ou redução do imposto, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, nestes incluídos
a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social   COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP, bem
como o valor das aquisições de produtos contemplados com isenção ou redução do IPI, nos termos do art. 4o da
Lei no  8.248,  de  1991,  ou do art.  2o  da Lei  no  8.387,  de  30  de  dezembro  de  1991,  conforme  projeto  elaborado
pelas próprias empresas, a partir da apresentação do Plano de Pesquisa e Desenvolvimento de que  trata o art.
22. (Redação dada pelo Decreto nº 6.405, de 2008).

§ 1o   No mínimo dois  inteiros e  três décimos por  cento do  faturamento bruto mencionado no caput deste
artigo deverão ser aplicados como segue:

I  mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou
reconhecidas,  credenciados  pelo Comitê  da Área  de Tecnologia  da  Informação   CATI,  de  que  trata  o  art.  30,
devendo, neste caso, ser aplicado percentual não inferior a um por cento;

II  mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou
reconhecidas, credenciados pelo CATI, com sede ou estabelecimento principal situado nas regiões de influência
da ADA, da ADENE e na Região CentroOeste, excetuada a Zona Franca de Manaus, devendo, neste caso, ser
aplicado percentual não inferior a oito décimos por cento;

II  mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou
reconhecidas, credenciados pelo CATI, com sede ou estabelecimento principal situado nas regiões de influência
da SUDAM, da SUDENE e na Região CentroOeste, excetuada a Zona Franca de Manaus, devendo, neste caso,
ser  aplicado percentual  não  inferior  a  0,8%  (oito  décimos por  cento);  (Redação dada pelo Decreto  nº  6.405,  de
2008).

III    sob  a  forma  de  recursos  financeiros,  depositados  trimestralmente  no  Fundo  Nacional  de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico  FNDCT, devendo, neste caso, ser aplicado percentual não inferior a
cinco décimos por cento.
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§ 2o   Os  recursos de que  trata o  inciso  III do § 1o  destinamse,  exclusivamente,  à promoção de projetos
estratégicos  de  pesquisa  e  desenvolvimento  em  tecnologias  da  informação,  inclusive  em  segurança  da
informação.

§ 3o  Percentagem não inferior a trinta por cento dos recursos referidos no inciso II do § 1o será destinada a
universidades,  faculdades,  entidades  de  ensino  e  centros  ou  institutos  de  pesquisa,  criados  ou mantidos  pelo
Poder Público Federal, Distrital ou Estadual, com sede ou estabelecimento principal na região a que o recurso se
destina.

§ 4o  Os investimentos de que trata este artigo serão reduzidos nos seguintes percentuais:

I  vinte por cento, de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2014;

II  em vinte e cinco por cento, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2015; e

III  em trinta por cento, de 1o de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2019.

§ 5o    Tratandose  de  investimentos  relacionados  à  comercialização  de  bens  de  informática  e  automação
produzidos na região CentroOeste e nas regiões de influência da ADA e da ADENE, a redução prevista no § 4o
deste artigo obedecerá aos seguintes percentuais:

§ 5o    Tratandose  de  investimentos  relacionados  à  comercialização  de  bens  de  informática  e  automação
produzidos na região CentroOeste e nas regiões de influência da SUDAM e da SUDENE, a redução prevista no §
4o obedecerá aos seguintes percentuais: (Redação dada pelo Decreto nº 6.405, de 2008).

I  em treze por cento, de 1º de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2014;

II  em dezoito por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2015; e

III  em vinte e três por cento, de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2019.

§ 6o      A  redução de que  tratam os  §§ 4o  e 5o  deverá  ocorrer  de modo  proporcional  dentre  as  formas  de
investimento previstas neste artigo.

§  7o    Para  a  apuração  do  valor  das  aquisições  a  que  se  refere  o  caput,  produto  incentivado  é  aquele
produzido e comercializado com os benefícios fiscais de que trata este Decreto e que não se destinem ao ativo
fixo da empresa.

Art.  9o    Para  as  empresas  fabricantes  de microcomputadores  portáteis,  códigos  8471.30.11,  8471.30.12,
8471.30.19, 8471.41.10 e 8471.41.90 da NCM e de unidades de processamento digitais de pequena capacidade
baseadas em microprocessadores, código 8471.50.10 da NCM, de valor até R$ 11.000,00 (onze mil reais), bem
como de unidades de discos magnéticos e ópticos, códigos 8471.70.11, 8471.70.12, 8471.70.21 e 8471.70.29 da
NCM, circuitos impressos com componentes elétricos e eletrônicos montados, códigos 8473.30.41, 8473.30.42,
8473.30.43 e 8473.30.49 da NCM, gabinetes, códigos 8473.30.11 e 8473.30.19 da NCM e fontes de alimentação,
código 8504.40.90 da NCM, reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados a tais equipamentos, e
exclusivamente sobre o  faturamento bruto decorrente da comercialização desses produtos no mercado  interno,
os percentuais para  investimentos estabelecidos no art. 8º, §§ 4º e 5º, serão reduzidos em cinqüenta por cento
até 31 de dezembro de 2006.

§ 1o  A partir de 31 de dezembro de 2006, aplicamse os percentuais de redução previstos nos §§ 4o e 5o do
art. 8o.

Art. 9o    Para  as  empresas  fabricantes  de microcomputadores  portáteis,  Códigos  8471.30.11,  8471.30.12,
8471.30.19, 8471.41.10 e 8471.41.90 da NCM e de unidades de processamento digital  de pequena capacidade,
baseadas em microprocessadores, Código 8471.50.10 da NCM, de valor até R$ 11.000,00 (onze mil reais), bem
como de unidades de discos magnéticos e ópticos, Códigos 8471.70.11, 8471.70.12, 8471.70.21 e 8471.70.29 da
NCM, circuitos impressos com componentes elétricos e eletrônicos montados, Códigos 8473.30.41, 8473.30.42,
8473.30.43  e  8473.30.49  da  NCM,  gabinetes,  Código  8473.30.1  da  NCM  e  fontes  de  alimentação,  Código
8504.40.90  da  NCM,  reconhecíveis  como  exclusiva  ou  principalmente  destinados  a  tais  equipamentos,  e
exclusivamente sobre o  faturamento bruto decorrente da comercialização  desses  produtos  no mercado  interno,
os percentuais para  investimentos  estabelecidos  nos  §§  4o  e  5o do  art.  8o,  serão  reduzidos  em  cinqüenta  por
cento até 31 de dezembro de 2009. (Redação dada pelo Decreto nº 6.405, de 2008).

§ 1o   A partir de 1o de  janeiro de 2010, aplicamse os percentuais de redução previstos nos §§ 4o e 5o do
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art. 8o. (Redação dada pelo Decreto nº 6.405, de 2008).

§  2o    O  Poder  Executivo  poderá  alterar  o  percentual  de  redução mencionado  no  caput,  considerando  os
investimentos em pesquisa e desenvolvimento realizados, bem como o crescimento da produção em cada ano
calendário.

Art. 10.  O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Tecnologias da Informação, de que trata o §
18 do art. 11 da Lei nº 8.248, de 1991, será gerido e coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, com a
assessoria do CATI.

§ 1o   O Programa a que se refere o caput objetiva fortalecer as atividades de pesquisa e desenvolvimento
em  tecnologias  da  informação,  ampliar  a  capacidade  de  formação  de  recursos  humanos  e modernizar  a  infra
estrutura  das  instituições  de  pesquisa  e  desenvolvimento  nacionais,  bem  como  apoiar  e  fomentar  projetos  de
interesse nacional.

§ 2o  Para atender ao Programa mencionado no caput, os recursos de que tratam o art. 35 e o § 3o do art.
37 deste Decreto serão depositados no FNDCT, na categoria de programação específica destinada ao CTINFO,
em suas respectivas ações, devendo ser mantidos em separado os recursos referidos em cada dispositivo.

§ 3o  Observadas as aplicações previstas nos §§ 1o e 3o do art. 8o, até dois terços do complemento de dois
inteiros e sete décimos por cento do faturamento mencionado no caput do art. 8o poderão também ser aplicados
sob a forma de recursos financeiros no Programa a que se refere o caput deste artigo, em conformidade com o
que estabelece o disposto no § 2o deste artigo.

§  4o    Os  procedimentos  para  o  recolhimento  dos  depósitos  de  recursos  financeiros  previstos  para  o
Programa  a  que  se  refere  o  caput  serão  estabelecidos mediante  portaria  do Ministro  de  Estado  da  Ciência  e
Tecnologia em até trinta dias contados da publicação deste Decreto.

Art. 11.  O disposto no § 1o do art. 8º não se aplica:

I  às empresas cujo faturamento bruto anual seja inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);

II  ao montante do faturamento decorrente da comercialização de aparelhos telefônicos por fio, conjugados
com aparelho telefônico sem fio, código 8517.11.00 da NCM, que incorporem controle por técnicas digitais.

II  ao montante do faturamento decorrente da comercialização de aparelhos telefônicos por fio com unidade
auscultadormicrofone  sem  fio  que  incorporem  controle  por  técnicas  digitais,  Código  8517.11.00  da  NCM.
(Redação dada pelo Decreto nº 6.405, de 2008).

Art.  12.    As  obrigações  relativas  às  aplicações  em  pesquisa  e  desenvolvimento  estabelecidas  no  art.  8º
tomarão por base o faturamento apurado no anocalendário.

Parágrafo  único.    No  ano  em  que  a  empresa  for  habilitada  à  fruição  da  isenção/redução  do  IPI,  o
faturamento a que  se  reporta o  caput  será  computado a partir  do mês em que  for  utilizado o  tratamento  fiscal
concedido.

Art.  13.    Para  os  efeitos  do  disposto  neste  Decreto,  não  se  considera  como  atividade  de  pesquisa  e
desenvolvimento a doação de bens e serviços de informática.

Art.  14.    O  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  divulgará,  anualmente,  o  total  dos  recursos  financeiros
aplicados  pelas  empresas,  habilitadas  à  fruição  da  isenção  ou  redução  do  IPI, nas  instituições  de  pesquisa  e
desenvolvimento credenciadas pelo CATI, em cumprimento ao disposto no § 1o do art. 8o.

Art.  15.    Os Ministérios  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior,  da  Fazenda  e  da Ciência  e
Tecnologia  divulgarão,  a  cada  dois  anos,  relatórios  com  os  resultados  econômicos  e  técnicos  advindos  da
aplicação deste Decreto no período.

CAPÍTULO IV

DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO

Art. 16.   Processo Produtivo Básico   PPB é o conjunto mínimo de operações, no estabelecimento  fabril,
que caracteriza a efetiva industrialização de determinado produto.

Art. 17.  A isenção ou redução do IPI contemplará somente os bens de informática e automação produzidos
de acordo com o PPB definido pelo Poder Executivo, condicionados à apresentação de proposta de projeto ao
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Ministério da Ciência e Tecnologia.

Art.  18.    Os  Ministros  de  Estado  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior  e  da  Ciência  e
Tecnologia estabelecerão os processos produtivos básicos no prazo máximo de cento e vinte dias, contado da
data da solicitação fundamentada da empresa interessada, devendo ser publicados em portaria interministerial os
processos aprovados, bem como os motivos determinantes do indeferimento.

Art. 19.  Sempre que fatores técnicos ou econômicos assim o indicarem:

I    o  PPB  poderá  ser  alterado  mediante  portaria  conjunta  dos  Ministros  de  Estado  do  Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia, permitida a concessão de prazo às empresas para o
cumprimento do PPB alterado; e

II  a realização da etapa de um PPB poderá ser suspensa temporariamente ou modificada.

Parágrafo único.  A alteração de um PPB implica o seu cumprimento por todas as empresas fabricantes do
produto.

Art. 20.  Fica mantido o Grupo Técnico Interministerial de Análise de PPB, instituído pelo art. 6o do Decreto
no  3.800,  de  20  de  abril  de  2001,  composto  por  representantes  do Ministério  do Desenvolvimento,  Indústria  e
Comércio Exterior,  do Ministério  da Ciência  e Tecnologia  e  da Superintendência  da Zona Franca de Manaus  
SUFRAMA, com a finalidade de examinar, emitir parecer e propor a fixação, alteração ou suspensão de etapas
dos PPB.

§ 1o  A coordenação do Grupo será exercida por representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior.

§ 2o  O funcionamento do Grupo será definido mediante portaria interministerial dos Ministros de Estado do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia.

Art.  21.    A  fiscalização  da  execução  dos  PPB  será  efetuada,  em  conjunto,  pelo  Ministério  do
Desenvolvimento,  Indústria  e Comércio Exterior  e  pelo Ministério  da Ciência  e  Tecnologia,  que  elaborarão,  ao
final, laudo de fiscalização específico.

Parágrafo único.  Os Ministérios a que se refere o caput poderão realizar, a qualquer tempo, inspeções nas
empresas para verificação da regular observância dos PPB.

CAPÍTULO V

DA CONCESSÃO DA ISENÇÃO/REDUÇÃO DO IPI

Art.  22.   O pleito para a habilitação à concessão da  isenção ou  redução do  imposto será apresentado ao
Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  pela  empresa  fabricante  de  bens  de  informática  e  automação,  conforme
instruções  fixadas em conjunto  pelo Ministério  da Ciência  e Tecnologia  e  pelo Ministério  do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, por intermédio de proposta de projeto que deverá:

I  identificar os produtos a serem fabricados;

II  contemplar o Plano de Pesquisa e Desenvolvimento elaborado pela empresa;

III  demonstrar que na industrialização dos produtos a empresa atenderá aos PPB para eles estabelecidos;

IV    ser  instruída  com  a  Certidão  Conjunta  Negativa,  ou  Positiva  com  efeitos  de  negativa,  de  Débitos
Relativos  a  Tributos  Federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União  e  com  a  comprovação  da  inexistência  de  débitos
relativos às contribuições previdenciárias e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  FGTS; e

V  comprovar, quando for o caso, que os produtos atendem ao requisito de serem desenvolvidos no País.

§ 1o    A  empresa  habilitada  deverá manter  atualizada  a  proposta  de  projeto,  tanto  no  que  diz  respeito  ao
Plano de Pesquisa e Desenvolvimento quanto ao cumprimento do PPB.

§  2o    Comprovado  o  atendimento  aos  requisitos  estabelecidos  neste  Decreto,  será  publicada  no  Diário
Oficial  da  União  portaria  conjunta  dos  Ministros  de  Estado  da  Ciência  e  Tecnologia,  do  Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, e da Fazenda reconhecendo o direito à fruição da isenção/redução do IPI, quanto
aos produtos nela mencionados, fabricados pela empresa interessada.

§ 2o   Comprovado o atendimento aos  requisitos estabelecidos neste  artigo,  será  editado  ato  conjunto  dos
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Ministros de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que
reconheça o direito à fruição da isenção ou da redução do IPI quanto aos produtos nela mencionados, fabricados
pela pessoa jurídica interessada. (Redação dada pelo Decreto nº 8.072, de 2013)

§ 3o  Se a empresa não der início à execução do Plano de Pesquisa e Desenvolvimento e à fabricação dos
produtos com atendimento ao PPB, cumulativamente, no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação
da portaria conjunta a que se refere o § 2o, o ato será cancelado.

§ 4o   A empresa habilitada deverá manter  registro contábil próprio com  relação aos produtos  relacionados
nas  portarias  conjuntas  de  seu  interesse,  identificando  os  respectivos  números  de  série,  quando  aplicável,
documento  fiscal  e  valor  da  comercialização,  pelo  prazo  em  que  estiver  sujeita  à  guarda  da  correspondente
documentação fiscal.

§ 5o  Os procedimentos para inclusão de novos modelos de produtos relacionados nas portarias conjuntas a
que  se  refere  o  §  2o  serão  fixados  em  ato  conjunto  pelos Ministros  de  Estado  da  Ciência  e  Tecnologia  e  do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Art. 23.   A apresentação do projeto de que trata o art. 22 não  implica, no momento da entrega, análise do
seu  conteúdo,  ressalvada  a  verificação  de  adequação  ao  processo  produtivo  básico,  servindo,  entretanto,  de
referência para a avaliação dos relatórios de que trata o art. 33.

Art. 23A.  A pessoa jurídica poderá requerer, juntamente com o pleito de habilitação definitiva de que trata o
art. 22, a habilitação provisória para fruição dos benefícios fiscais de que trata este Decreto, desde que atendidas
as seguintes condições: (Incluído pelo Decreto nº 8.072, de 2013)

I      apresentação  da  proposta  de  projeto  ao Ministério  da  Ciência  Tecnologia  e  Inovação;    (Incluído  pelo
Decreto nº 8.072, de 2013)

II    regularidade  fiscal  e  tributária  da  pessoa  jurídica  pleiteante,  verificada  por meio  das  certidões  de  que
trata o inciso IV do caput do art. 22;  (Incluído pelo Decreto nº 8.072, de 2013)

III    adimplência  com  os  investimentos  em  pesquisa  e  desenvolvimento  perante  o  Ministério  da  Ciência,
Tecnologia  e  Inovação  ou  apresentação  de  plano  de  pesquisa  e  desenvolvimento,  quando  aplicável;    (Incluído
pelo Decreto nº 8.072, de 2013)

IV  adequação dos Processos Produtivos Básicos (PPB) indicados aos produtos pleiteados;   (Incluído pelo
Decreto nº 8.072, de 2013)

V    ter  sido  concedida  habilitação  definitiva  à  empresa  nos  últimos  vinte  e  quatro    meses  ou  realizada
inspeção prévia de estrutura produtiva, com laudo favorável; e  (Incluído pelo Decreto nº 8.072, de 2013)

VI    possuir,  entre  as atividades econômicas  constantes do  seu Cadastro Nacional  da Pessoa  Jurídica    
CNPJ, atividade de fabricação aplicável aos produtos objetos do pleito. (Incluído pelo Decreto nº 8.072, de 2013)

§ 1o   A habilitação provisória de que trata este artigo poderá ser solicitada também para produtos novos não
abrangidos  pela  habilitação  definitiva  em  vigor,  observadas  as  condições  de  que  tratam  os  incisos  I  a  VI  do
caput.   (Incluído pelo Decreto nº 8.072, de 2013)

§ 2o   A concessão da habilitação provisória será realizada pelo Ministério do Desenvolvimento,  Indústria e
Comércio Exterior.  (Incluído pelo Decreto nº 8.072, de 2013)

§ 3o   No  caso de deferimento do pleito  de habilitação definitiva  de  que  trata  o  §  2o  do  art.  22,  cessará  a
vigência da habilitação provisória e convalidados seus efeitos.  (Incluído pelo Decreto nº 8.072, de 2013)

§ 4o  No caso de indeferimento do pleito de habilitação definitiva de que trata o § 2o do art. 22, ou quando da
desistência  do  pedido  de  habilitação  definitiva  por  parte  da  pessoa  jurídica,  antes  da  sua  concessão  ou
indeferimento, a habilitação provisória perderá seus efeitos e a empresa deverá recolher, no prazo de dez dias do
indeferimento  do  pleito  ou  da  desistência  do  pedido,  os  tributos  objeto  do  benefício  fiscal  fruído,  com  os
acréscimos  legais e penalidades aplicáveis para  recolhimento espontâneo.    (Incluído pelo Decreto  nº  8.072,  de
2013)
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CAPÍTULO VI

DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Art. 24.  Consideramse atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação, para fins
do disposto nos arts. 1o e 8o:

I    trabalho  teórico  ou  experimental  realizado  de  forma  sistemática  para  adquirir  novos  conhecimentos,
visando  a  atingir  objetivo  específico,  descobrir  novas  aplicações  ou  obter  ampla  e  precisa  compreensão  dos
fundamentos subjacentes aos fenômenos e fatos observados, sem prévia definição para o aproveitamento prático
dos resultados;

II    trabalho  sistemático  utilizando  o  conhecimento  adquirido  na  pesquisa  ou  experiência  prática,  para
desenvolver  novos  materiais,  produtos,  dispositivos  ou  programas  de  computador,  para  implementar  novos
processos,  sistemas  ou  serviços  ou,  então,  para  aperfeiçoar  os  já  produzidos  ou  implantados,  incorporando
características inovadoras;

III  serviço científico e tecnológico de assessoria, consultoria, estudos, ensaios, metrologia, normalização,
gestão  tecnológica,  fomento à  invenção e  inovação, gestão e controle da propriedade  intelectual gerada dentro
das  atividades  de  pesquisa  e  desenvolvimento,  bem  como  implantação  e  operação  de  incubadoras  de  base
tecnológica  em  tecnologias  da  informação,  desde  que  associadas  a  quaisquer  das  atividades  previstas  nos
incisos I e II deste artigo;

IV  formação ou capacitação profissional de níveis médio e superior:

a) para aperfeiçoamento e desenvolvimento de recursos humanos em tecnologias da informação;

b) para aperfeiçoamento e desenvolvimento de recursos humanos envolvidos nas atividades de que tratam
os incisos de I a III deste artigo; e

c)  em  cursos  de  formação  profissional,  de  nível  superior  e  de  pósgraduação,  observado  o  disposto  no
inciso III do art. 27.

§  1o    Admitirseá  o  intercâmbio  científico  e  tecnológico,  internacional  e  interregional,  como  atividade
complementar à execução de projeto de pesquisa e desenvolvimento, para fins do disposto no art. 8º.

§  2o    As  atividades  de  pesquisa  e  desenvolvimento  serão  avaliadas  por  intermédio  de  indicadores  de
resultados,  tais  como:  patentes  depositadas  no  Brasil  e  no  exterior;  concessão  de  cotitularidade  ou  de
participação nos resultados da pesquisa e desenvolvimento às  instituições convenentes; protótipos, processos,
programas de computador e produtos que incorporem inovação científica ou tecnológica; publicações científicas
e tecnológicas em periódicos ou eventos científicos com revisão pelos pares; dissertações e teses defendidas;
profissionais  formados  ou  capacitados;  melhoria  das  condições  de  emprego  e  renda  e  promoção  da  inclusão
social.

Art.  25.    Serão  enquadrados  como  dispêndios  de  pesquisa  e  desenvolvimento,  para  fins  das  obrigações
previstas no art. 8o, os gastos  realizados na execução ou contratação das atividades especificadas no art. 24,
desde que se refiram a:

I    uso  de  programas  de  computador,  de  máquinas,  equipamentos,  aparelhos  e  instrumentos,  seus
acessórios, sobressalentes e ferramentas, assim como serviço de instalação dessas máquinas e equipamentos;

II  implantação, ampliação ou modernização de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento;

III  recursos humanos diretos;

IV  recursos humanos indiretos;

V  aquisições de livros e periódicos técnicos;

VI  materiais de consumo;

VII  viagens;

VIII  treinamento;

IX  serviços técnicos de terceiros; e
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X  outros correlatos.

§ 1o   Excetuados os serviços de  instalação, para efeito das aplicações previstas no § 7º deste artigo, os
gastos de que trata o  inciso I do caput deverão ser computados pelos valores da depreciação, da amortização,
do  aluguel  ou  da  cessão  de  direito  de  uso  desses  recursos,  correspondentes  ao  período  da  sua  utilização  na
execução das atividades de pesquisa e desenvolvimento.

§ 1o  Excetuados os serviços de instalação, para efeito das aplicações previstas no § 6o, os gastos de que
trata o inciso I do caput deverão ser computados pelos valores da depreciação, da amortização, do aluguel ou da
cessão  de  direito  de  uso  desses  recursos,  correspondentes  ao  período  da  sua  utilização  na  execução  das
atividades de pesquisa e desenvolvimento. (Redação dada pelo Decreto nº 6.405, de 2008).

§ 2o   A cessão de recursos materiais, definitiva ou por pelo menos cinco anos, a  instituições de ensino e
pesquisa credenciadas pelo CATI, e aos programas a que se refere o § 3o deste artigo, necessária à realização
de  atividades  de  pesquisa  e  desenvolvimento,  será  computada  para  a  apuração  do  montante  dos  gastos,
alternativamente:

I  pelos seus valores de custo de produção ou aquisição, deduzida a respectiva depreciação acumulada; ou

II  por cinqüenta por cento do valor de mercado, mediante laudo de avaliação.

§  3o    Observado  o  disposto  nos  §§  1o  e  2o,  poderão  ser  computados  como  dispêndio  em  pesquisa  e
desenvolvimento  os  gastos  relativos  à  participação,  inclusive  na  forma  de  aporte  de  recursos  materiais  e
financeiros,  na  execução  de  programas  e  projetos  de  interesse  nacional  na  área  de  informática  e  automação
considerados prioritários pelo CATI.

§ 4o  Os gastos mencionados no § 3o poderão ser incluídos nos montantes referidos nos incisos I e II do §
1o do art. 8o, e no § 6o.

§ 5o  Os convênios referidos nos incisos I e II do § 1o do art. 8o deverão contemplar um percentual de até
dez por cento do montante a ser gasto em cada projeto, para  fins de  ressarcimento de custos  incorridos pelas
instituições de ensino e pesquisa credenciadas pelo CATI e constituição de reserva a ser por elas utilizada em
pesquisa e desenvolvimento do setor de tecnologias da informação.

§ 5o  Os convênios referidos nos incisos I e II do § 1o do art. 8o deverão contemplar um percentual de até
vinte por cento do montante a ser gasto em cada projeto, para fins de ressarcimento de custos  incorridos pelas
instituições de ensino e pesquisa credenciadas pelo CATI e constituição de reserva a ser por elas  utilizada  em
pesquisa  e  desenvolvimento  do  setor  de  tecnologias  da  informação.  (Redação  dada  pelo  Decreto  nº  6.405,  de
2008).

§ 6o  Observadas as aplicações mínimas previstas no § 1o do art. 8o, o complemento de até dois inteiros e
sete  décimos  por  cento  do  percentual  fixado  no  caput  do  referido  artigo  poderá  ser  aplicado  em atividades  de
pesquisa e desenvolvimento realizadas diretamente pelas próprias empresas ou por elas contratadas com outras
empresas ou instituições de ensino e pesquisa.

§ 6oA.  O complemento a que se refere o § 6o poderá ser aplicado na participação no capital de empresas
de base tecnológica em tecnologias da informação, vinculadas a incubadoras credenciadas, desde que conste no
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de que  trata o  inciso  II  do art.  22.  (Incluído  pelo Decreto  nº  6.405,  de
2008).

§ 7o   Poderá ser admitida a aplicação dos  recursos mencionados nos  incisos  I e  II do § 1o do art. 8o  na
contratação de projetos de pesquisa e desenvolvimento com empresas vinculadas a  incubadoras credenciadas
pelo CATI.

§ 8o  Para efeito das aplicações previstas no § 6º deste artigo, na implantação, ampliação ou modernização
mencionada  no  inciso  II  do  caput,  no  que  se  refere  aos  bens  imóveis,  somente  poderão  ser  computados  os
valores  da  respectiva  depreciação,  correspondentes  ao  período  de  utilização  do  laboratório  em  atividades  de
pesquisa e desenvolvimento de que trata o art. 24.

§ 9o  Para efeito das aplicações previstas nos incisos I e II do § 1o do art. 8o, poderão ser computados os
valores integrais relativos aos dispêndios de que tratam os incisos I e II do caput, mantendose o compromisso
da  instituição  na  utilização  dos  bens  assim  adquiridos  em  atividades  de  P&D  até  o  final  do  período  de
depreciação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6405.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6405.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6405.htm#art1
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§  10.    As  empresas  e  as  instituições  de  ensino  e  pesquisa  envolvidas  na  execução  de  atividades  de
pesquisa  e  desenvolvimento,  em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  8o,  deverão  efetuar  escrituração  contábil
específica das operações relativas a tais atividades.

§ 11.  A documentação técnica e contábil relativa às atividades de que trata o § 10 deverá ser mantida pelo
prazo mínimo de cinco anos, a contar da data da entrega dos relatórios de que trata o art. 33.

§ 12.  Os resultados das atividades de pesquisa e desenvolvimento, a que se refere o art. 8o, decorrentes
dos  convênios  entre  instituições  de  pesquisa  e  desenvolvimento  e  empresas,  deverão  ser  objeto  de  acordo
estabelecido entre as partes no tocante às questões de propriedade intelectual.

Art. 26.  No caso de produção terceirizada, a empresa contratante poderá assumir as obrigações previstas
no art. 8o, correspondentes ao  faturamento decorrente da comercialização de produtos  incentivados obtido pela
contratada com a contratante, observadas as seguintes condições:

I    o  repasse  das  obrigações  relativas  às  aplicações  em pesquisa  e  desenvolvimento  à  contratante,  pela
contratada,  não a  exime da  responsabilidade pelo  cumprimento  das  referidas  obrigações,  inclusive  conforme o
disposto  no  art.  35,  ficando  ela  sujeita  às  penalidades  previstas  no  art.  36,  no  caso  de  descumprimento  pela
contratante de quaisquer das obrigações assumidas;

II  o repasse das obrigações poderá ser integral ou parcial;

III    ao  assumir  as  obrigações  das  aplicações  em  pesquisa  e  desenvolvimento  da  contratada,  fica  a
empresa contratante com a responsabilidade de submeter ao Ministério da Ciência e Tecnologia o seu Plano de
Pesquisa e Desenvolvimento em  tecnologias da  informação, nos  termos previstos no  inciso  II  do art.  22, bem
como de  apresentar  os  correspondentes  relatórios  demonstrativos  do  cumprimento  das  obrigações  assumidas,
em conformidade com as prescrições do art. 33, observado o disposto nos §§ 9o, 10 e 11 do art. 25; e

IV    caso  seja  descumprido  o  disposto  no  inciso  III,  não  será  reconhecido  pelo  Ministério  da  Ciência  e
Tecnologia o repasse das obrigações acordado entre as empresas, subsistindo a responsabilidade da contratada
pelas obrigações assumidas em decorrência da fruição da isenção ou da redução de alíquotas do IPI.

CAPÍTULO VII

DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Art. 27.   Para  fins do art. 8o,  considerase como centro ou  instituto de pesquisa ou entidade brasileira de
ensino, oficial ou reconhecida:

I  os centros ou institutos de pesquisa mantidos por órgãos e entidades da administração pública, direta e
indireta, as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e as demais organizações sob o controle direto
ou indireto da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que exerçam atividades de pesquisa e
desenvolvimento em tecnologias da informação;

II    os  centros  ou  institutos  de  pesquisa,  as  fundações  e  as  demais  organizações  de  direito  privado  que
exerçam  atividades  de  pesquisa  e  desenvolvimento  em  tecnologias  da  informação  e  preencham  os  seguintes
requisitos:

a) não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no
resultado, por qualquer forma, aos seus dirigentes, sócios ou mantenedores;

b) apliquem seus recursos na implementação de projetos no País, visando à manutenção de seus objetivos
institucionais; e

c)  destinem  o  seu  patrimônio,  em  caso  de  dissolução,  a  entidade  congênere  do  País  que  satisfaça  os
requisitos previstos neste artigo;

III  as entidades brasileiras de ensino que atendam ao disposto no art. 213, incisos I e II, da Constituição,
ou  sejam  mantidas  pelo  Poder  Público  conforme  definido  no  inciso  I  deste  artigo,  com  cursos  nas  áreas  de
tecnologias  da  informação,  como  informática,  computação,  engenharias  elétrica,  eletrônica,  mecatrônica,
telecomunicações e correlatos, reconhecidos pelo Ministério da Educação.

Art. 28.  Para fins de atendimento ao disposto no § 1o, inciso II, e no § 3o do art. 8o, considerase:

I  sede de instituição de ensino e pesquisa: o estabelecimento único, a casa matriz, a administração central
ou o controlador das sucursais; e
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II  estabelecimento principal de instituição de ensino e pesquisa: aquele designado como tal pelo Ministério
da Ciência e Tecnologia, em  razão de seu maior envolvimento,  relativamente aos demais estabelecimentos da
instituição, em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação.

Parágrafo único.  As atividades de pesquisa e desenvolvimento a que se refere o inciso II do § 1o do art. 8o
deverão ser realizadas na região CentroOeste e nas regiões de influência da ADA e da ADENE.

CAPÍTULO VIII

DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE QUALIDADE E DO PROGRAMA

DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA

Art. 29.  As empresas que venham a usufruir dos benefícios de que trata este Decreto deverão implantar:

I    Sistema  de Qualidade,  na  forma  definida  em  portaria  conjunta  dos Ministros  de  Estado  da  Ciência  e
Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e

II    Programa  de  Participação  dos  Trabalhadores  nos  Lucros  ou Resultados  da  Empresa,  nos  termos  da
legislação vigente aplicável.

CAPÍTULO IX

DO COMITÊ DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  CATI

Art.  30.    Fica mantido  o Comitê  da  Área  de  Tecnologia  da  Informação    CATI,  instituído  pelo  art.  21  do
Decreto nº 3.800, de 2001, com a seguinte composição:

I    um  representante  do Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia,  que  o  coordenará  e  exercerá  as  funções  de
SecretárioExecutivo;

II  um representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

III  um representante do Ministério das Comunicações;

IV  um representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  CNPq;

V  um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  BNDES;

VI  um representante da Financiadora de Estudos e Projetos  FINEP;

VII  dois representantes do setor empresarial; e

VIII  dois representantes da comunidade científica.

§ 1o  Cada membro do Comitê terá um suplente.

§ 2o   Os membros do Comitê referidos nos incisos de II a VI, e os respectivos suplentes, serão indicados
pelos órgãos que representam, cabendo ao Ministério da Ciência e Tecnologia a indicação dos demais.

§ 3o    Os membros  do Comitê  e  seus  suplentes  serão  designados  pelo Ministro  de  Estado  da Ciência  e
Tecnologia.

§ 4o  As funções dos membros e suplentes do Comitê não serão remuneradas.

§ 5o   O Ministério da Ciência e Tecnologia prestará o apoio técnico, administrativo e financeiro necessário
ao funcionamento do Comitê.

Art. 31.  Compete ao CATI:

I    definir  os  critérios,  credenciar  e  descredenciar  as  instituições  de  ensino  e  pesquisa  e  as  incubadoras,
para os fins previstos na Lei no 8.248, de 1991, e neste Decreto;

II  aprovar a consolidação dos relatórios demonstrativos de que trata o art. 33 deste Decreto, resguardadas
as informações sigilosas das empresas;

III  propor o Plano Plurianual de Investimentos dos recursos destinados ao FNDCT, previstos no art. 11 da

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art11..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3800.htm#art21


18/11/2015 Decreto nº 5906

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Decreto/D5906.htm 12/24

Lei nº 8.248, de 1991;

IV    propor  as  normas  e  diretrizes  para  apresentação  e  julgamento  dos  projetos  de  pesquisa  e
desenvolvimento a serem submetidos ao FNDCT;

V    assessorar  a  SecretariaExecutiva  do  FNDCT  na  análise  dos  projetos  a  serem  apoiados  com  os
recursos do FNDCT;

VI  avaliar os resultados dos programas desenvolvidos;

VII   estabelecer critérios de controle para que as despesas operacionais de  implementação, manutenção,
acompanhamento, avaliação e divulgação de  resultados  relativas às atividades de pesquisa e desenvolvimento
previstas  neste  Decreto  incidentes  sobre  o  FNDCT  não  ultrapassem  o  montante  correspondente  a  cinco  por
cento dos recursos arrecadados anualmente;

VIII  assessorar o Ministério da Ciência e Tecnologia no Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor
de  Tecnologias  da  Informação,  propondo  as  linhas  de  investimentos  e  de  fomento  dos  recursos  financeiros
destinados àquele Programa, conforme o disposto nos arts. 10, 35 e 37 deste Decreto; e

IX  elaborar o seu regimento interno.

X  estabelecer programas e projetos de interesse nacional, bem como sua vigência, na área de informática,
os quais serão considerados prioritários no aporte de recursos. (Incluído pelo Decreto nº 6.405, de 2008).

Parágrafo único.   O Ministério da Ciência e Tecnologia  fará publicar no Diário Oficial da União os atos de
credenciamento  e  descredenciamento  de  que  trata  o  inciso  I  e  elaborará  a  consolidação  dos  relatórios
demonstrativos a que se refere o inciso II.

Art. 32.  Para o desempenho de suas atribuições, o CATI poderá convidar especialistas e representantes de
outros Ministérios  para  participar  de  suas  reuniões,  sem  direito  a  voto  ou  remuneração,  bem  como  solicitar  e
utilizar subsídios técnicos apresentados por grupos consultivos, especialistas do setor produtivo,  integrantes da
comunidade acadêmica e de áreas técnicas ligadas, direta ou indiretamente, às atividades de pesquisa científica
e desenvolvimento do setor de tecnologias da informação.

Parágrafo  único.   O  atendimento  à  demanda envolvendo  bolsas  de  formação,  capacitação  e  absorção  de
recursos humanos, o financiamento de projeto individual de pesquisa e demais modalidades de instrumentos de
apoio,  inclusive  viagens,  realização  de  eventos,  contratação  de  pesquisadores  visitantes  e  convênios  de
cooperação  interinstitucionais  direcionados  para  o  setor  de  tecnologias  da  informação  serão  executados,
preferencialmente, pelo CNPq, mediante repasse de recursos do FNDCT.

CAPÍTULO X

DO ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS EM PESQUISA
E DESENVOLVIMENTO

Art. 33.  Até 31 de julho de cada ano, deverão ser encaminhados ao Ministério da Ciência e Tecnologia os
relatórios  demonstrativos  do  cumprimento  das  obrigações  estabelecidas  neste  Decreto,  relativas  ao  ano
calendário anterior, incluindo informações descritivas das atividades de pesquisa e desenvolvimento previstas no
projeto elaborado e os respectivos resultados alcançados.

§ 1o   Os  relatórios  demonstrativos  deverão  ser  elaborados  em conformidade  com as  instruções  baixadas
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.

§ 2o    Na  elaboração  dos  relatórios,  admitirseá  a  utilização  de  relatório  simplificado,  no  qual  a  empresa
poderá, em substituição aos dispêndios previstos nos incisos de IV a X do caput do art. 25, adotar os seguintes
percentuais  aplicados  sobre  a  totalidade  dos  demais  dispêndios  efetuados  nas  atividades  de  pesquisa  e
desenvolvimento em tecnologias da informação:

I    trinta  por  cento  quando  se  tratar  de  projetos  executados  em  convênio  com  instituições  de  ensino  e
pesquisa credenciadas pelo CATI; e

II  vinte por cento nos demais casos.

§ 3o  A opção prevista no § 2o inclui e substitui os dispêndios de mesma natureza da totalidade dos projetos
do anobase.

§ 4o   Os percentuais previstos no § 2o  poderão ser alterados mediante portaria do Ministro de Estado da
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Ciência e Tecnologia.

§ 5o  A empresa que encaminhar ao Ministério da Ciência e Tecnologia relatórios elaborados sem observar o
disposto no § 1o, ainda que apresentados dentro do prazo fixado no caput, poderá ter seu relatório não aprovado,
acarretando a eventual aplicação das sanções previstas no art. 9º da Lei nº 8.248, de 1991, e no art. 36 deste
Decreto.

§  6o    Os  relatórios  demonstrativos  serão  apreciados  pelo  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia,  que
comunicará os resultados da sua análise técnica às respectivas empresas e à Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.

§ 7o  O Ministério da Ciência e Tecnologia poderá estabelecer, mediante portaria, os procedimentos para a
eventual contestação dos resultados da análise referida no § 6o.

§ 8o  Os procedimentos e prazos para análise dos relatórios demonstrativos serão definidos em portaria do
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia.

Art. 34.  Serão considerados como aplicação em pesquisa e desenvolvimento do anocalendário:

I  os dispêndios correspondentes à execução de atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas até
31 de março do ano subseqüente, em cumprimento às obrigações de que trata o art. 8o, decorrentes da fruição
da isenção/redução do IPI no anocalendário;

II    os  depósitos  efetuados  no  FNDCT  até  o  último  dia  útil  de  janeiro  seguinte  ao  encerramento  do  ano
calendário; e

III    eventual  pagamento  antecipado  a  terceiros  para  a  execução  de  atividades  de  pesquisa  e
desenvolvimento de que trata o inciso I deste artigo, desde que seu valor não seja superior a vinte por cento da
correspondente obrigação do anocalendário.

Parágrafo único.  Os investimentos realizados de janeiro a março poderão ser contabilizados para efeito do
cumprimento das obrigações relativas ao correspondente anocalendário ou para  fins do anocalendário anterior,
ficando vedada a contagem simultânea do mesmo investimento nos dois períodos.

Art. 35.  Na eventualidade de os investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento previstos no
art. 8º não atingirem, em um determinado ano, os mínimos fixados, os recursos financeiros residuais, atualizados
e acrescidos de doze por cento, deverão ser aplicados no Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor de
Tecnologias da Informação, de que trata o art. 10 deste Decreto, dentro dos seguintes prazos:

I  até a data da entrega do relatório de que trata o art. 33, caso o residual derive de déficit de investimentos
em atividades de pesquisa e desenvolvimento;

II   a ser  fixado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, caso o residual derive de glosa de dispêndios de
pesquisa e desenvolvimento na avaliação dos relatórios demonstrativos de que trata o art. 33 deste Decreto.

Art.  35A.    Para  fiscalização  do  cumprimento  das  obrigações  previstas  neste  Decreto,  o  Ministério  da
Ciência  e  Tecnologia  realizará  inspeções  e  auditorias  nas  empresas  e  instituições  de  ensino  e  pesquisa,
podendo,  ainda,  solicitar,  a  qualquer  tempo,  a  apresentação  de  informações  sobre  as  atividades  realizadas.
(Incluído pelo Decreto nº 6.405, de 2008).

CAPÍTULO XI

DA SUSPENSÃO OU DO CANCELAMENTO DA CONCESSÃO DA ISENÇÃO
OU REDUÇÃO DO IPI

Art.  36.    Deverá  ser  suspensa  a  concessão  da  isenção/redução  do  IPI  concedida  para  os  produtos
fabricados  pela  empresa  que  deixar  de  atender  às  exigências  estabelecidas  neste  Decreto,  sem  prejuízo  do
ressarcimento  do  imposto  dispensado,  atualizado  e  acrescido  de  multas  pecuniárias  aplicáveis  aos  débitos
fiscais relativos aos tributos da mesma natureza.

§ 1o  Da nãoaprovação dos relatórios demonstrativos do cumprimento das obrigações estabelecidas neste
Decreto  caberá  recurso,  no  prazo  de  trinta  dias,  contados  da  ciência,  ao  Ministro  de  Estado  da  Ciência  e
Tecnologia, conforme instruções baixadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.

§ 2o   Caracterizado o  inadimplemento das obrigações de aplicação em pesquisa e desenvolvimento,  será
suspensa, de imediato, por até cento e oitenta dias, a vigência da portaria conjunta de que trata o art. 22, § 2o,
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observado o disposto no § 6o deste artigo.

§ 3o   Do ato previsto no § 2o será dado conhecimento à Secretaria da Receita Federal e ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

§ 4o  A suspensão vigorará até que sejam adimplidas as obrigações, hipótese em que se dará a reabilitação,
ou,  caso  contrário,  se  expire  o  prazo  estabelecido,  quando  se  dará  o  cancelamento  dos  benefícios,  com  o
ressarcimento previsto no caput, relativo aos tributos do período de inadimplemento.

§  5o    A  suspensão  ou  a  reabilitação  será  realizada  em  portaria  do  Ministro  de  Estado  da  Ciência  e
Tecnologia, a ser publicada no Diário Oficial da União, de cuja edição será dado conhecimento à Secretaria da
Receita Federal e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

§  6o    O  cancelamento  será  procedido,  inclusive  no  caso  de  descumprimento  de  PPB, mediante  portaria
conjunta dos Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e
da Fazenda, publicada no Diário Oficial da União.

§  6o    O  cancelamento  será  procedido,  inclusive  no  caso  de  descumprimento  de  PPB,  mediante  portaria
conjunta dos Ministros de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior.   (Redação dada pelo Decreto nº 8.072, de 2013)

CAPÍTULO XII

DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA NÃOREALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO EM P&D

Art. 37.  Os débitos decorrentes da nãorealização, total ou parcial, a qualquer título, até o período encerrado
em  31  de  dezembro  de  2003,  de  aplicações  relativas  ao  investimento  compulsório  anual  em  pesquisa  e
desenvolvimento tecnológico, de que trata o art. 8o, poderão ser objeto de parcelamento em até quarenta e oito
parcelas mensais e consecutivas.

§  1o    O  disposto  neste  artigo  não  contempla  os  débitos  referentes  a  investimentos  não  realizados,
originados de omissão de receita, apurada no curso de fiscalização realizada pela Secretaria da Receita Federal.

§ 2o  Para efeito de consolidação, o valor dos débitos concernentes a cada anocalendário será acrescido da
Taxa de Juros de Longo Prazo  TJLP, a partir do primeiro dia do anocalendário subseqüente àquele em que o
investimento em pesquisa e desenvolvimento deveria ter sido realizado.

§  3o    Os  débitos  consolidados  conforme  o  disposto  no  §  2o  deverão  ser  quitados  mediante  prestações
mensais e consecutivas, a serem depositadas no FNDCT, e serão destinadas à aplicação no Programa de Apoio
ao  Desenvolvimento  do  Setor  de  Tecnologias  da  Informação,  ficando  sujeitas,  a  partir  da  data  base  da
consolidação, a juros correspondentes à variação mensal da TJLP.

§ 4o    O  valor  de  cada  parcela  não  poderá  ser  inferior  ao  valor  do  débito,  consolidado  na  forma  do  §  2o,
dividido pela quantidade total de parcelas, acrescido de juros conforme disposto no § 3o.

Art.  38.   Os pedidos de parcelamento  de que  trata  o  art.  37  deverão  ser  formulados  conforme  instruções
editadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e instruídos com os seguintes documentos:

I  proposta de quitação dos débitos, em conformidade com as instruções referidas no caput;

II   declaração da empresa informando o total dos débitos,  identificando os anos a que se referem, se são
decorrentes  de  débitos  oriundos  da  nãorealização  total  ou  da  nãorealização  parcial  em  pesquisa  e
desenvolvimento;

III  declaração, irretratável, que foram apontados todos os débitos da empresa existentes;

IV    Certidão  Conjunta  Negativa,  ou  Positiva  com  efeitos  de  negativa,  de  Débitos  Relativos  a  Tributos
Federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União  e  comprovação  da  inexistência  de  débitos  relativos  às  contribuições
previdenciárias e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  FGTS; e

V  comprovação do depósito da primeira prestação do parcelamento, efetuado nos termos do § 3o  do art.
37.

Art. 39.  As prestações mensais e consecutivas a serem depositadas no FNDCT deverão ser efetuadas no
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mesmo dia, ou no dia útil imediatamente anterior, em que foi depositada a primeira, inclusive enquanto a empresa
aguarda a análise do pleito apresentado.

Art. 40.   O deferimento do pleito darseá por  intermédio de despacho do Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia, o qual especificará o montante da dívida, os períodos a que ela se refere, o prazo do parcelamento e
o valor de cada prestação.

Art. 41.  Do indeferimento do pedido de parcelamento apresentado, caberá recurso ao Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia, no prazo de trinta dias contados da ciência do interessado.

Art. 42.  Na hipótese da nãorealização de qualquer pagamento decorrente do parcelamento, será revogado
o  despacho  concessivo  a  que  se  refere  o  art.  40  e  cancelada  a  concessão  de  isenção/redução  do  IPI,  que
originou  as  obrigações  de  investimento  em  pesquisa  e  desenvolvimento  inadimplidas,  sem  prejuízo  do
ressarcimento  integral  dos  valores  do  imposto  não  pago,  com  os  acréscimos  legais  devidos  aplicáveis  aos
débitos fiscais relativos aos tributos da mesma natureza.

§  1o    O  disposto  no  caput  aplicase  também  à  hipótese  de  indeferimento  dos  pedidos  de  parcelamento
formulados.

§  2o    O  IPI  será  exigido  com  referência  a  todas  as  portarias  de  habilitação,  correspondentes  àqueles 
períodos  abrangidos pelo pedido de parcelamento de que trata o art. 38.

Art.  43.   O Ministério  da Ciência e Tecnologia  informará,  até o dia quinze de  cada mês,  ao Ministério  do
Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior  e  ao  Ministério  da  Fazenda  os  parcelamentos  concedidos  e
indeferidos  no  mês  anterior,  identificando  a  empresa,  o  número  da  portaria  interministerial  que  concedeu  o
tratamento fiscal previsto na Lei nº 8.248, de 1991, o período a que se referem os débitos parcelados, o valor do
débito consolidado, a quantidade, e, quando aplicável, a data de vencimento e o valor de cada prestação.

Art.  44.    O  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  informará  trimestralmente,  até  o  dia  quinze  do  mês
subseqüente  ao  do  encerramento  do  trimestre  civil,  ao  Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio
Exterior e ao Ministério da Fazenda os valores dos pagamentos efetuados no período, por empresa.

CAPÍTULO XIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 45.   As notas fiscais relativas à comercialização dos produtos contemplados com isenção ou redução
do IPI deverão fazer expressa referência a este Decreto e à portaria de habilitação.

Art.  45.   As notas  fiscais  relativas à saída do estabelecimento  industrial  dos produtos  contemplados  com
isenção  ou  redução  do  IPI  deverão  fazer  referência  expressa  a  este  Decreto  e  ao  benefício  fiscal  usufruído. 
(Redação dada pelo Decreto nº 8.072, de 2013)

Parágrafo único.  As notas fiscais a que se refere o caput deverão também fazer referência expressa ao ato
de habilitação de que trata o § 2o do art. 22 ou ao ato de habilitação provisória de que trata o art. 23A, durante a
sua vigência.  (Incluído pelo Decreto nº 8.072, de 2013)

Art.  46.    A  instituição  de  ensino  e  pesquisa  ou  a  incubadora  poderá  ser  descredenciada  caso  deixe  de
atender a quaisquer dos  requisitos estabelecidos para credenciamento, ou de atender às exigências  fixadas no
ato  de  concessão,  ou  de  cumprir  os  compromissos  assumidos  no  convênio  com  empresas  habilitadas  nos
termos do art. 22.

Art. 47.   O Ministério da Ciência e Tecnologia, ouvidos os Ministérios afetos à matéria a ser disciplinada,
poderá tomar decisões e expedir instruções complementares à execução deste Decreto.

Art.  48.    Nos  materiais  de  divulgação  no  mercado  brasileiro,  deverá  constar  a  expressão:  “Produto
Beneficiado pela Legislação de Informática”.

Art.  49.    As  partes  envolvidas  na  divulgação  das  atividades  de  pesquisa  e  desenvolvimento  e  dos
resultados alcançados com recursos provenientes da contrapartida da  isenção ou redução do  IPI deverão  fazer
expressa referência à Lei nº 8.248, de 1991.

Parágrafo  único.    Os  resultados  das  atividades  de  pesquisa  e  desenvolvimento  poderão  ser  divulgados,
desde que mediante autorização prévia das entidades envolvidas.
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Art. 50.  A habilitação concedida em conformidade com o disposto no Decreto no 3.800, de 2001, vigorará
até 31 de dezembro de 2019, respeitado o disposto na Lei nº 8.248, de 1991, com as alterações introduzidas pela
Lei no 10.176, de 2001, e pela Lei no 11.077, de 2004, e no presente Decreto.

Art.  51.    Fica  delegada  competência  aos  Ministros  de  Estado  da  Ciência  e  Tecnologia  e  do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para, em ato conjunto, alterar ou atualizar, conforme o caso:

I  o valor fixado no § 5º do art. 4º da Lei nº 8.248, de 1991, acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 10.664, de
2003, e alterado conforme o art. 1º da Lei nº 11.077, de 2004.

II  os valores referidos nos §§ 11 e 13 do art. 11 da Lei nº 8.248, de 1991, acrescentados, respectivamente,
pelo art. 2º da Lei nº 10.176, de 2001, e pelo art. 1º da Lei nº 10.664, de 2003, alterados pelo art.  1º  da Lei  nº
11.077, de 2004, e restaurados conforme o art. 6o da última Lei; e

III  o valor fixado no § 1o do art. 11 da Lei nº 10.176, de 2001, acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 10.664,
de 2003, e alterado pelo art. 3º da Lei nº 11.077, de 2004.

Art. 52.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 53.  Ficam revogados os Decretos nos 792, de 2 de abril de 1993, 3.800, de 20 de abril de 2001, 3.801,
de 20 de abril de 2001, 4.509, de 11 de dezembro de 2002, e 4.944, de 30 de dezembro de 2003, e o art. 1o do
Decreto no 5.343, de 14 de janeiro de 2005.

Brasília, 26 de setembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Luiz Fernando Furlan
Sergio Machado Rezende

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 27.9.2006.

ANEXO I
Relação de bens de informática e automação

NCM Produto
8409.91.40 Injeção Eletrônica
84.23 Instrumentos  e  aparelhos  de  pesagem  com  técnica  digital,  com  capacidade  de

comunicação com computadores ou outras máquinas digitais
8470.2

8470.50.1

Máquinas  de  calcular  programáveis  pelo  usuário  e  dotadas  de  aplicações
especializadas

Caixa registradora eletrônica
84.71 Máquinas  automáticas  para  processamento  de  dados  e  suas  unidades;  leitores

magnéticos  ou  ópticos,  máquinas  para  registrar  dados  em  suporte  sob  forma
codificada  e  máquinas  para  processamento  desses  dados,  não  especificadas  nem
compreendidas em outras posições.

8472.90.10

8472.90.2

8472.90.30

8472.90.5

8472.90.90

Máquinas,  equipamentos  e  suas  unidades  baseadas  em  técnicas  digitais  próprias
para aplicações em automação de serviços

84.73 Partes  e  acessórios  reconhecíveis  como  exclusiva  ou  principalmente  destinados  a
máquinas e  aparelhos da  subposição 8470.2,  do  item 8470.50.1,  da  posição 84.71,
do subitens 8472.90.10, 8472.90.30 e 8472.90.90, e dos itens 8472.90.2 e 8472.90.5
desde que tais máquinas e aparelhos estejam relacionados neste Anexo.

8479.50

8479.82.90

Máquinas  e  aparelhos  mecânicos  com  função  própria,  desde  que  incorporem
unidades de controle e comando baseadas em técnicas digitais.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10176.htm#art11§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11077.htm


18/11/2015 Decreto nº 5906

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Decreto/D5906.htm 17/24

8479.89
8501.10.1 Motores de passo
8504.40 Conversores estáticos, desde que baseados em técnica digital
8504.90.40 Partes de conversores estáticos, desde que baseados em técnica digital.
85.07 Acumuladores  elétricos  próprios  para  máquinas  e  equipamentos  portáteis  das

posições 84.71, 85.17 e das subposições 8525.10 e 8525.20, e aqueles próprios para
operar em sistemas de energia da posição 8504.40

8511.80.30 Ignição Eletrônica Digital
85.17 Aparelhos  elétricos  para  telefonia  ou  telegrafia,  por  fios  e  os  aparelhos  de

telecomunicação  por  corrente  portadora  ou  de  telecomunicação  digital;  aparelhos
telefônicos  por  fio,  conjugados  com  aparelho  telefônico  sem  fio,  que  incorporem
controle  por  técnicas  digitais,  do  subitem  8517.11.00,  exceto  os  aparelhos
classificados  no  subitem  8517.19.10  e  no  item  8517.19.9,  salvo  os  terminais
dedicados de centrais privadas de comutação

8525.10

8525.20

Aparelhos  transmissores  (emissores)  e  aparelhos  transmissores  (emissores)  com
aparelho receptor incorporado baseados em técnica digital

85.26 Aparelhos baseados em  técnicas digitais, exceto aparelhos de controle  remoto para
recreação e receptores de televisão

8527.90.1 Receptores pessoais de radiomensagens (Pager)
85.29 Partes  reconhecíveis  como  exclusiva  ou  principalmente  destinadas  aos  aparelhos

das subposições 8525.10 e 8525.20
85.30 Aparelhos  de  sinalização,  de  segurança,  de  controle  e  de  comando,  baseados  em

técnicas digitais
85.31 Aparelhos digitais de sinalização acústica ou visual, exceto os aparelhos residenciais
8532.21.10

8532.23.10

8532.24.10

8532.25.10

8532.29.10

8532.30.10

Condensadores elétricos próprios para montagem em superfície (SMD)

85.33 Resistências elétricas próprias para montagem em superfície (SMD)
8534.00.00 Circuito  impressos  multicamadas  e  circuitos  impressos  flexíveis  multicamadas,

próprios para as máquinas, aparelhos, equipamentos e dispositivos constantes neste
Anexo.

8536.50 Interruptor, seccionador, comutador e codificador digitais
8536.90.30

8536.90.40

Soquetes para microestruturas eletrônicas

Conectores para circuito impresso
8537.10.1

8537.10.20

8537.10.30

Comando numérico computadorizado

Controlador programável

Controlador de demanda de energia elétrica
8538.90.10 Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados, partes da

subposição 8536.50, do item 8537.10.1 e dos subitens 8537.10.20 e 8537.10.30
85.41 Diodos,  transistores  e  dispositivos  semelhantes  semicondutores;  dispositivos

fotossensíveis semicondutores, incluídas as células fotovoltáicas, mesmo montadas
em módulos ou painéis; diodos emissores de luz; cristais piezoelétricos montados

85.42 Circuitos integrados e microconjuntos, eletrônicos
85.43 Máquinas e aparelhos elétricos  com  função própria,  baseados em  técnicas digitais,

exceto as mercadorias do segmento de áudio, áudio e vídeo, lazer e entretenimento,
inclusive seus controles remotos.

8544.70.10

8544.70.20

Cabos de fibras óticas com revestimento externo de material dielétrico

Cabos  de  fibras  óticas  com  revestimento  externo  de  aço,  próprios  para  instalação
submarina
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8544.70.30

8544.70.90

Cabos de fibras óticas com revestimento externo de alumínio

Outros cabos de fibras óticas

9001.10.1

9001.10.20

Fibras óticas

Feixes e cabos de fibras óticas
9013.80.10 Dispositivos de cristais líquidos (LCD)
90.18 Instrumentos e aparelhos digitais para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária
90.19 Aparelhos digitais de mecanoterapia; de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de

aerossolterapia; aparelhos digitais respiratórios de reanimação e outros aparelhos
digitais de terapia respiratória

9022.1

9022.90

Aparelhos  de  Raios  X,  baseados  em  técnicas  digitais,  próprios  para  uso médico  e
cirúrgico.

Partes e acessórios dos aparelhos de Raio X relacionados neste anexo.
9025.19.90 Termômetro industrial microprocessado
90.26 Instrumento  e  aparelhos  digitais  para  medida  ou  controle  da  vazão,  do  nível,  da

pressão ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases
90.27 Instrumentos e aparelhos digitais para análise física ou química
90.28 Contadores digitais de gases, líquidos ou de eletricidade incluídos os aparelhos para

sua aferição
90.29 Outros contadores digitais
90.30 Osciloscópios,  analisadores  de  espectro  e  outros  instrumentos  e  aparelhos  para

medida ou controle de grandezas elétricas, baseados em técnicas digitais
90.31 Instrumentos,  aparelhos e máquinas de medida ou  controle,  baseados em  técnicas

digitais.
9032.89

9032.90

Instrumentos e aparelhos digitais para regulação ou controle automáticos

Partes e peças para os produtos da posição 9032.89
ANEXO II

Relação de mercadorias dos segmentos de áudio; áudio e vídeo; e lazer e entretenimento, ainda que incorporem
tecnologia digital, elaborada conforme a Nomenclatura Comum do MERCOSUL, do Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias  SH, que não são considerados bens de informática e automação:

NCM Produto

85.19 Tocadiscos, eletrofones, tocafitas (leitores de cassetes) e outros aparelhos de
reprodução de som, sem dispositivo de gravação de som

85.20 Gravadores de suportes magnéticos e outros aparelhos de gravação de som, mesmo
com dispositivo de reprodução de som incorporado

85.21 Aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um
receptor de sinais videofônicos

85.22 Partes e acessórios reconhecíveis como sendo exclusiva ou principalmente destinados
aos aparelhos das posições 85.19 a 85.21

85.23 Suportes  preparados  para  gravação  de  som  ou  para  gravações  semelhantes,  não
gravados

85.24 Discos, fitas e outros suportes para gravação de som ou para gravações semelhantes,
gravados, incluídos os moldes e matrizes galvânicos para fabricação de discos

85.25 Câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras de vídeo (camcorders)

85.27
Aparelhos  receptores  para  radiotelefonia,  radiotelegrafia,  ou  radiodifusão,  mesmo
combinados,  num  mesmo  gabinete  ou  invólucro,  com  aparelho  de  gravação  ou  de
reprodução de som, ou com relógio; exceto receptores pessoais de radiomensagem

85.28
Aparelhos  receptores  de  televisão,  mesmo  incorporando  um  aparelho  receptor  de
radiodifusão  ou  um  aparelho  de  gravação  ou  de  reprodução  de  som  ou  de  imagens;
monitores e projetores, de vídeo

85.29
Partes  reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos  das
posições 85.26 a 85.28 e das câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras de
vídeo (camcorders) (85.25)

85.40 Tubos de raios catódicos para receptores de televisão

90.06 Aparelhos fotográficos; aparelhos e dispositivos, incluídos as lâmpadas e tubos, de luz
relâmpago (flash), para fotografia

90.07 Câmeras  e  projetores  cinematográficos,  mesmo  com  aparelhos  de  gravação  ou  de
reprodução de som incorporados
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90.08 Aparelhos de projeção fixa; aparelhos fotográficos, de ampliação ou de redução
90.09 Aparelhos de fotocópia, por sistema óptico ou por contato, e aparelhos de termocópia
91 Aparelhos de relojoaria e suas partes

Anexo I
(Redação dada pelo Decreto nº 6.405, de 2008).

Relação de bens de informática e automação (art. 2o, § 1o)

NCM PRODUTO

8409.91.40 Injeção Eletrônica.

84.23 Instrumentos  e  aparelhos  de  pesagem  baseados  em    técnica  digital,  com
capacidade de comunicação com computadores ou outras máquinas digitais.

84.43 Impressoras,  máquinas  copiadoras  e  telecopiadores  (fax),  mesmo  combinados
entre si (exceto dos Códigos 8443.1 e 8443.39); suas partes e acessórios.

8470.2 Máquinas  de  calcular  programáveis  pelo  usuário  e  dotadas  de  aplicações
especializadas.

8470.50.1 Caixa registradora eletrônica.

84.71 Máquinas  automáticas  para  processamento  de  dados  e  suas  unidades;  leitores
magnéticos  ou  ópticos,  máquinas  para  registrar  dados  em  suporte  sob  forma
codificada e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem
compreendidas em outras Posições.

8472.90.10
8472.90.2
8472.90.30
8472.90.5
8472.90.9

Máquinas, equipamentos e suas unidades baseadas em  técnicas digitais, próprios
para aplicações em automação de serviços.

84.73 Partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados a
máquinas  e  aparelhos  dos  Códigos  8470.2,  8470.50.1,  84.71,  8472.90.10,
8472.90.2,  8472.90.30,  8472.90.5  e  8472.90.9,  desde  que  tais  máquinas  e
aparelhos estejam relacionados neste Anexo.

8479.50.00 Máquinas  e  aparelhos  mecânicos  com  função  própria,  desde  que  incorporem
unidades de controle e comando baseadas em técnicas digitais.

8501.10.1 Motores de passo.

8504.40.40 Equipamentos de alimentação  ininterrupta  de  energia  (UPS ou  "no  break"),  desde
que baseados em técnica digital.

85.07 Acumuladores  elétricos  próprios  para  máquinas  e  equipamentos  portáteis  dos
Códigos 84.71, 85.17 e 85.25,  relacionados neste Anexo,  e  aqueles próprios  para
operar em sistemas de energia do Código 8504.40.40.

8511.80.30 Ignição Eletrônica Digital.

85.17 Aparelhos  telefônicos  e  outros  aparelhos  para  transmissão  ou  recepção  de  voz,
imagens  ou  outros  dados,  baseados  em  técnica  digital,  exceto  os  aparelhos  dos
Códigos  8517.12.1,  8517.12.90,  8517.18.10,  8517.18.9  (salvo  os  terminais
dedicados de centrais privadas de comutação), 8517.62.95, 8517.62.96, 8517.62.99
e 8517.69.00.

8523.5 Suportes Semicondutores.

8525.50
8525.60

Aparelhos  transmissores  (emissores)  e  aparelhos  transmissores  (emissores)
incorporando um aparelho receptor, desde que baseados em técnica digital.

85.26 Aparelhos  de  radiodetecção,  radiosondagem,  radionavegação  e  radiotelecomando,
baseados em técnicas digitais.

8528.41 Monitores  com  tubo  de  raios  catódicos  dos  tipos  utilizados  exclusiva  ou
principalmente  com  uma  máquina  automática  para  processamento  de  dados  da

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6405.htm#art5
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Posição 84.71,  desprovidos de  interfaces e  circuitarias para  recepção de  sinal  de
rádio freqüência ou mesmo vídeo composto.

8528.51 Outros  Monitores  dos  tipos  utilizados  exclusiva  ou  principalmente  com  uma
máquina automática para processamento de dados da Posição 84.71, desprovidos
de  interfaces  e  circuitarias  para  recepção  de  sinal  de  rádio  freqüência  ou mesmo
vídeo composto.

8529.90.1 Partes  reconhecíveis  como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos
dos Códigos 8525.50 e 8525.60.

8529.90.20 Partes  reconhecíveis  como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos
dos Códigos 8528.41 e 8528.51.

8530.10.10 Aparelhos digitais, para controle de tráfego de vias férreas ou semelhantes.

8530.80.10 Aparelhos digitais, para controle de tráfego de automotores.

85.31 Aparelhos digitais de sinalização acústica ou visual.

8532.21.1
8532.23.10
8532.24.10
8532.25.10
8532.29.10
8532.30.10

Condensadores elétricos próprios para montagem em superfície (SMD).

8533.21.20 Resistências elétricas próprias para montagem em superfície (SMD).

8534.00.00 Circuitos  impressos  multicamadas  e  circuitos  impressos  flexíveis  multicamadas,
próprios  para  as  máquinas,  aparelhos,  equipamentos  e  dispositivos  constantes
deste Anexo.

8536.50 Interruptor, seccionador, e comutador, digitais.

8536.90.30 Soquetes para microestruturas eletrônicas.

8536.90.40 Conectores para circuito impresso.

8537.10.1 Comando numérico computadorizado.

8537.10.20 Controlador programável.

8537.10.30 Controlador de demanda de energia elétrica.

8538.90.10 Circuitos  impressos  com  componentes  elétricos  ou  eletrônicos,  montados,
destinados  aos  aparelhos  dos  Códigos  8536.50,  8537.10.1,  8537.10.20  e
8537.10.30.

85.41 Diodos,  transistores  e  dispositivos  semelhantes  semicondutores;  dispositivos
fotossensíveis  semicondutores,  incluídas  as  células  fotovoltaicas,  mesmo
montadas  em  módulos  ou  em  painéis;  diodos  emissores  de  luz;  cristais
piezelétricos montados.

85.42 Circuitos integrados eletrônicos.

85.43 Máquinas e aparelhos elétricos com função própria, baseados em técnicas digitais,
exceto  as  mercadorias  do  segmento  de  áudio,  áudio  e  vídeo,  lazer  e
entretenimento, inclusive seus controles remotos.

8544.70 Cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente.

9001.10 Fibras ópticas, feixes e outros cabos de fibras ópticas.

9013.80.10 Dispositivos de cristais líquidos (LCD).

90.18 Instrumentos  e  aparelhos  para  medicina,  cirurgia,  odontologia  e  veterinária,
baseados em técnicas digitais.

90.19 Aparelhos  de  mecanoterapia,  de  ozonoterapia,  de  oxigenoterapia,  de
aerossolterapia,  respiratórios  de  reanimação  e  outros  de  terapia  respiratória,
baseados em técnicas digitais.
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9022.1 Aparelhos  de Raios X,  baseados  em  técnicas  digitais,  próprios  para  uso médico,
cirúrgico, odontológico ou veterinário.

9022.90.90 Partes e acessórios dos aparelhos de Raio X relacionados neste Anexo.

9025.19.90 Termômetro industrial microprocessado.

90.26 Instrumentos e aparelhos para medida ou controle da vazão, do nível, da pressão
ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases, baseados em técnicas
digitais.

90.27 Instrumentos  e  aparelhos  para  análise  física  ou  química,  baseados  em  técnicas
digitais.

90.28 Contadores de gases,  líquidos ou de eletricidade,  incluídos os aparelhos para sua
aferição, baseados em técnicas digitais.

90.29 Outros contadores baseados em técnicas digitais.

90.30 Osciloscópios,  analisadores  de  espectro  e  outros  instrumentos  e  aparelhos  para
medida ou controle de grandezas elétricas, baseados em técnicas digitais.

90.31 Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controle, baseados em técnicas
digitais.

9032.89 Instrumentos  e  aparelhos  para  regulação  ou  controle  automáticos,  baseados  em
técnicas digitais.

9032.90.10 Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados.

ANEXO I 
(Redação dada pelo Decreto nº 7.010, de 2009)

Relação de Bens de Informática e Automação (art. 2o, § 1o) 

NCM Produto
8409.91.40 Injeção Eletrônica.
84.23 Instrumentos e aparelhos de pesagem baseados em  técnica digital, com

capacidade de comunicação com computadores ou outras máquinas digitais.
84.43 Impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados

entre si (exceto dos Códigos 8443.1 e 8443.39); suas partes e acessórios.

8470.2 Máquinas  de  calcular  programáveis  pelo  usuário  e  dotadas  de  aplicações
especializadas.

8470.50.1 Caixa registradora eletrônica.
84.71 Máquinas  automáticas  para  processamento  de  dados  e  suas  unidades;  leitores

magnéticos  ou  ópticos,  máquinas  para  registrar  dados  em  suporte  sob  forma
codificada e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem
compreendidas em outras Posições.

8472.30.90
8472.90.10
8472.90.2
8472.90.30
8472.90.5
8472.90.9

Máquinas e aparelhos baseados em técnicas digitais, próprios para aplicações em
automação de serviços.

84.73 Partes e acessórios  reconhecíveis  como exclusiva ou principalmente destinados
a  máquinas  e  aparelhos  dos  Códigos  8470.2,  8470.50.1,  84.71,  8472.90.10,
8472.90.2,  8472.90.30,  8472.90.5  e  8472.90.9,  desde  que  tais  máquinas  e
aparelhos estejam relacionados neste Anexo.

8479.50.00 Robôs  industriais,  não  especificados  nem  compreendidos  em  outras  posições,
desde  que  incorporem  unidades  de  controle  e  comando  baseadas  em  técnicas
digitais.
 

8479.89.99
 

Outras máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, desde que
incorporem unidades de controle e comando baseadas em técnicas digitais, que
não se enquadrem na posição 8479.50.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7010.htm#art1
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8479.90.90 Partes de máquinas e aparelhos da posição 84.79, relacionados neste anexo.
8501.10.1 Motores de passo.
8504.40 Conversores estáticos com controle  eletrônico,  desde  que  baseados  em  técnica

digital.
8504.90 Partes de conversores estáticos com controle eletrônico, desde que baseados em

técnica digital.
85.07 Acumuladores  elétricos  próprios  para  máquinas  e  equipamentos  portáteis  dos

Códigos 84.71, 85.17 e 85.25, relacionados neste Anexo, e aqueles próprios para
operar em sistemas de energia do Código 8504.40.40.

8511.80.30 Ignição Eletrônica Digital.
8512.30.00 Alarme automotivo, baseado em técnica digital.
85.17 Aparelhos  telefônicos,  incluídos  os  telefones  para  redes  celulares  e  para  outras

redes  sem  fio;  outros  aparelhos  para  transmissão  ou  recepção  de  voz,  imagens
ou  outros  dados,  incluídos  os  aparelhos  para  comunicação  em  redes  por  fio  ou
redes  sem  fio,  baseados  em  técnica  digital,  exceto  os  aparelhos  dos  Códigos
8517.18.10  e  8517.18.9  (salvo  os  terminais  dedicados  de  centrais  privadas  de
comutação e para redes de comunicação de dados).

8523.5 Suportes Semicondutores.
8525.50
8525.60

Aparelhos  transmissores  (emissores)  e  aparelhos  transmissores  (emissores)
incorporando um aparelho receptor, desde que baseados em técnica digital.

85.26 Aparelhos de radiodetecção, radiosondagem, radionavegação e radiotelecomando,
baseados em técnicas digitais.

8528.41 Monitores  com  tubo  de  raios  catódicos  dos  tipos  utilizados  exclusiva  ou
principalmente  com  uma  máquina  automática  para  processamento  de  dados  da
Posição 84.71, desprovidos de interfaces e circuitarias para recepção de sinal de
rádio freqüência ou mesmo vídeo composto.

8528.51 Outros  Monitores  dos  tipos  utilizados  exclusiva  ou  principalmente  com  uma
máquina automática para processamento de dados da Posição 84.71, desprovidos
de  interfaces e circuitarias para recepção de sinal de rádio  freqüência ou mesmo
vídeo composto.

8529.10.1 Antenas.
8529.90.1 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos

dos Códigos 8525.50 e 8525.60.
8529.90.20 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos

dos Códigos 8528.41 e 8528.51.
8529.90.30
8529.90.40
8529.90.90

Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos
da posição 85.26.

8530.10.10 Aparelhos digitais, para controle de tráfego de vias férreas ou semelhantes.
8530.80.10 Aparelhos digitais, para controle de tráfego de automotores.
85.31 Aparelhos digitais de sinalização acústica ou visual.
8532.21.1
8532.23.10
8532.24.10
8532.25.10
8532.29.10
8532.30.10

Condensadores elétricos próprios para montagem em superfície (SMD).

8533.21.20 Resistências elétricas próprias para montagem em superfície (SMD).
8534.00.00 Circuitos  impressos multicamadas e  circuitos  impressos  flexíveis multicamadas,

próprios  para  as  máquinas,  aparelhos,  equipamentos  e  dispositivos  constantes
deste Anexo.

8536.30.00 Protetor de central ou linha telefônica.
8536.4 Relés eletrônicos, baseados em técnica digital.
8536.50 Interruptor, seccionador, e comutador, digitais.
8536.90.30 Soquetes para microestruturas eletrônicas.
8536.90.40 Conectores para circuito impresso.
8537.10.1 Comando numérico computadorizado.
8537.10.20 Controlador programável.
8537.10.30 Controlador de demanda de energia elétrica.
8538.90.10 Circuitos  impressos  com  componentes  elétricos  ou  eletrônicos,  montados,

destinados  aos  aparelhos  dos  Códigos  8536.50,  8537.10.1,  8537.10.20  e
8537.10.30.
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85.41 Diodos, transistores e dispositivos semelhantes semicondutores; dispositivos
fotossensíveis semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas, mesmo
montadas em módulos ou em painéis; diodos emissores de luz; cristais
piezelétricos montados.

85.42 Circuitos integrados eletrônicos.
85.43 Máquinas e aparelhos elétricos com função própria, baseados em técnicas

digitais, exceto as mercadorias do segmento de áudio, áudio e vídeo, lazer e
entretenimento, inclusive seus controles remotos.

8544.70 Cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente.
9001.10 Fibras ópticas, feixes e outros cabos de fibras ópticas.
9013.80.10 Dispositivos de cristais líquidos (LCD).
90.18 Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária,

baseados em técnicas digitais.
90.19 Aparelhos  de  mecanoterapia,  de  ozonoterapia,  de  oxigenoterapia,  de

aerossolterapia,  respiratórios  de  reanimação  e  outros  de  terapia  respiratória,
baseados em técnicas digitais.

9022.1 Aparelhos de Raios X, baseados em técnicas digitais.
9022.90.90 Partes e acessórios dos aparelhos de Raio X relacionados neste Anexo.
9025.19.90 Termômetro industrial microprocessado.
90.26 Instrumentos e aparelhos para medida ou controle da vazão, do nível, da pressão

ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases, baseados em
técnicas digitais.

90.27 Instrumentos  e  aparelhos  para  análise  física  ou  química,  baseados  em  técnicas
digitais.

90.28 Contadores de gases, líquidos ou de eletricidade, incluídos os aparelhos para sua
aferição, baseados em técnicas digitais.

90.29 Outros contadores baseados em técnicas digitais.
90.30 Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para

medida ou controle de grandezas elétricas, baseados em técnicas digitais.
90.31 Instrumentos,  aparelhos  e  máquinas  de  medida  ou  controle,  baseados  em

técnicas digitais.
9032.89 Instrumentos  e  aparelhos  para  regulação  ou  controle  automáticos,  baseados  em

técnicas digitais.
9032.90.10 Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados.

ANEXO II
(Redação dada pelo Decreto nº 6.405, de 2008).

Relação de produtos excluídos da isenção ou redução do IPI (art. 2º, § 2º)

                Produtos dos segmentos de áudio; áudio e vídeo; e lazer e entretenimento, ainda que
incorporem tecnologia digital, que não são considerados bens de informática e automação

NCM PRODUTO

8443.39 Aparelhos  de  fotocópia,  por  sistema  óptico  ou  por  contato,  e  aparelhos  de
termocópia.

85.19 Aparelhos  de  gravação  de  som;  aparelhos  de  reprodução  de  som;  aparelhos  de
gravação e de reprodução de som.

85.21 Aparelhos  videofônicos  de  gravação  ou  de  reprodução,  mesmo  incorporando  um
receptor de sinais videofônicos.

85.22 Partes  e  acessórios  reconhecíveis  como  sendo  exclusiva  ou  principalmente
destinados aos aparelhos das Posições 85.19 e 85.21.

85.23 Discos,  fitas,  dispositivos  de  armazenamento  nãovolátil  de  dados  à  base  de
semicondutores  e  outros  suportes  para  gravação  de  som  ou  para  gravações
semelhantes (exceto os produtos do Código 8523.52.00), mesmo gravados,  incluídos
as matrizes e moldes galvânicos para fabricação de discos.

8525.80 Câmeras de televisão, câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo.

85.27 Aparelhos  receptores  para  radiodifusão, mesmo  combinados  num mesmo  invólucro

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6405.htm#art5
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com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio.

85.28 Monitores e projetores que não incorporem aparelho receptor de televisão (exceto os
produtos dos Códigos 8528.41e 8528.51); aparelhos receptores de televisão, mesmo
que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou
de reprodução de som ou de imagens.

85.29 Partes  reconhecíveis  como  exclusiva  ou  principalmente  destinadas  aos  aparelhos
das  Posições  85.27e  85.28  (exceto  dos  produtos  dos  Códigos  8528.41e  8528.51);
partes de  câmeras  de  televisão,  de  câmeras  fotográficas  digitais  e  de  câmeras  de
vídeo.

85.40 Tubos de raios catódicos para receptores de televisão.

90.06 Câmeras  fotográficas;  aparelhos  e  dispositivos,  incluídos  as  lâmpadas  e  tubos,  de
luzrelâmpago (“flash”), para fotografia.

90.07 Câmeras e projetores, cinematográficos, mesmo  com aparelhos  de  gravação  ou  de
reprodução de som incorporados.

90.08 Aparelhos de projeção fixa; câmeras fotográficas, de ampliação ou de redução.

91 Aparelhos de relojoaria e suas partes.
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Menu

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DE 12
DE NOVEMBRO DE 2010.
Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções
de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes
do Sistema de Administração dos Recursos de
Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo
Federal.

A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe
confere o Decreto nº 7.063, de 13 de janeiro de 2010, e
tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002, no
Decreto nº 1.048, de 21 de janeiro de 1994, no Decreto nº
2.271, de 7 de julho de 1997, no Decreto nº 3.555, de 8 de
agosto de 2000, no Decreto nº 3.931, de 19 de setembro
de 2001, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e
no Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, resolve:

Art. 1º As contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação pelos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Administração dos Recursos de Informação e
Informática  SISP serão disciplinadas por esta Instrução
Normativa.

Parágrafo único. O disposto nesta Instrução Normativa
não se aplica: (Incluído pela Instrução Normativa Nº 2,
de 14 de fevereiro de 2012)

I  às contratações em que a contratada for órgão ou
entidade, nos termos do art. 24, inciso VIII da Lei nº 8.666,
de 1993, ou Empresa Pública, nos termos do art. 2º da Lei
nº 5.615, de 13 de  outubro de 1970, modificado pela Lei
nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e (Incluído pela
Instrução Normativa Nº 2, de 14 de fevereiro de 2012)

II  às contratações cuja estimativa de preços seja inferior
ao disposto no art. 23, inciso II,

alínea "a" da Lei nº 8.666, de 1993. (Incluído pela
Instrução Normativa Nº 2, de 14 de fevereiro de 2012)

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa, considerase:

I  Área Requisitante da Solução: unidade do órgão ou
entidade que demande a contratação de uma Solução de
Tecnologia da Informação;
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II  Área de Tecnologia da Informação: unidade setorial ou
seccional do SISP, bem como área correlata, responsável
por gerir a Tecnologia da Informação do órgão ou
entidade;

III  Equipe de Planejamento da Contratação: equipe
envolvida no planejamento da contratação, composta por:

a) Integrante Técnico: servidor representante da Área de
Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade
competente dessa área;

b) Integrante Administrativo: servidor representante da
Área Administrativa, indicado pela autoridade competente
dessa área;

c) Integrante Requisitante: servidor representante da Área
Requisitante da Solução, indicado pela autoridade
competente dessa área;

IV  Gestor do Contrato: servidor com atribuições
gerenciais, técnicas e operacionais relacionadas ao
processo de gestão do contrato, indicado por autoridade
competente;

V  Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da
Área de Tecnologia da Informação, indicado pela
autoridade competente dessa área para fiscalizar
tecnicamente o contrato;

VI  Fiscal Administrativo do Contrato: servidor
representante da Área Administrativa, indicado pela
autoridade competente dessa área para fiscalizar o
contrato quanto aos aspectos administrativos;

VII  Fiscal Requisitante do Contrato: servidor
representante da Área Requisitante da Solução, indicado
pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o
contrato do ponto de vista funcional da Solução de
Tecnologia da Informação;

VIII  Preposto: funcionário representante da contratada,
responsável por acompanhar a execução do contrato e
atuar como interlocutor principal junto à contratante,
incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder
as principais questões técnicas, legais e administrativas
referentes ao andamento contratual;

IX  Solução de Tecnologia da Informação: conjunto de
bens e serviços de Tecnologia da Informação e automação
que se integram para o alcance dos resultados
pretendidos com a contratação;

X  Requisitos: conjunto de especificações necessárias
para definir a Solução de Tecnologia da Informação a ser
contratada;



18/11/2015 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010. — Portal de Compras do Governo Federal Compras Governamentais

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoesnormativas/instrucaonormativano04de12denovembrode2010 3/18

XI  Documento de Oficialização da Demanda: documento
que contém o detalhamento da necessidade da Área
Requisitante da Solução a ser atendida pela contratação;

XII  Análise de Viabilidade da Contratação: documento
que demonstra a viabilidade técnica e econômica da
contratação;

XIII  Plano de Sustentação: documento que contém as
informações necessárias para garantir a continuidade do
negócio durante e após a implantação da Solução de
Tecnologia da Informação, bem como após o
encerramento do contrato;

XIV  Estratégia da Contratação: documento contendo a
definição de critérios técnicos, obrigações contratuais,
responsabilidades e definições de como os recursos
humanos e financeiros serão alocados para atingir o
objetivo da contratação;

XV  Análise de Riscos: documento que contém a
descrição, a análise e o tratamento dos riscos e ameaças
que possam vir a comprometer o sucesso em todas as
fases da contratação;

XVI  Plano de Inserção: documento que prevê as
atividades de alocação de recursos necessários para a
contratada iniciar o fornecimento da Solução de
Tecnologia da Informação;

XVII  Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens:
documento utilizado para solicitar à contratada a prestação
de serviço ou fornecimento de bens relativos ao objeto do
contrato;

XVIII  Termo de Recebimento Provisório: declaração
formal de que os serviços foram prestados ou os bens
foram entregues, para posterior análise das conformidades
de qualidade baseadas nos Critérios de Aceitação;

XIX  Termo de Recebimento Definitivo: declaração formal
de que os serviços prestados ou bens fornecidos atendem
aos requisitos estabelecidos no contrato;

XX  Critérios de Aceitação: parâmetros objetivos e
mensuráveis utilizados para verificar se um bem ou serviço
recebido está em conformidade com os requisitos
especificados;

XXI  Gestão: conjunto de atividades superiores de
planejamento, coordenação, supervisão e controle,
relativas às Soluções de Tecnologia da Informação que
visam garantir o atendimento dos objetivos do órgão ou
entidade; e

XXII  Plano Diretor de Tecnologia da Informação  PDTI:
instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos
recursos e processos de Tecnologia da Informação que
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visa atender às necessidades tecnológicas e de
informação de um órgão ou entidade para um determinado
período.

 Art. 3º Em consonância com o art. 4º do Decreto nº 7.579,
de 2011, o órgão central do  SISP elaborará, em conjunto
com os órgãos setoriais e seccionais do SISP, a Estratégia
Geral de Tecnologia da Informação  EGTI para a
Administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo Federal, revisada e publicada anualmente, para
servir de subsídio à elaboração dos PDTI pelos órgãos e
entidades integrantes do SISP. (Incluído pela Instrução
Normativa Nº 2, de 14 de fevereiro de 2012)

 Art. 4º As contratações de que trata esta Instrução
Normativa deverão ser precedidas de planejamento,
elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao
planejamento estratégico do órgão ou entidade.

Parágrafo único. Inexistindo o planejamento estratégico
formalmente documentado, será utilizado o documento
existente no órgão ou entidade, a exemplo do Plano
Plurianual ou instrumento equivalente, registrando no PDTI
a ausência do planejamento estratégico do órgão ou
entidade e indicando os documentos utilizados.

 Art. 5º Não poderão ser objeto de contratação:

I  mais de uma Solução de Tecnologia da Informação em
um único contrato; e

II  gestão de processos de Tecnologia da Informação,
incluindo gestão de segurança da informação.

Parágrafo único. O suporte técnico aos processos de
planejamento e avaliação da qualidade das Soluções de
Tecnologia da Informação poderá ser objeto de
contratação, desde que sob supervisão exclusiva de
servidores do órgão ou entidade.

Art. 6º Nos casos em que a avaliação, mensuração ou
fiscalização da Solução de Tecnologia da Informação seja
objeto de contratação, a contratada que provê a Solução
de Tecnologia da Informação não poderá ser a mesma
que a avalia, mensura ou fiscaliza.

 Art. 7º É vedado:

I  estabelecer vínculo de subordinação com funcionários
da contratada;

II  prever em edital a remuneração dos funcionários da
contratada;

III  indicar pessoas para compor o quadro funcional da
contratada;

IV  demandar ao preposto que os funcionários da
contratada executem tarefas fora do escopo do objeto da
contratação;
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V  reembolsar despesas com transporte, hospedagem e
outros custos operacionais, que devem ser de exclusiva
responsabilidade da contratada;

VI  prever em edital exigências que constituam
intervenção indevida da Administração na gestão interna
dos fornecedores; e

VII  prever em edital exigência que os fornecedores
apresentem, em seus quadros, funcionários capacitados
ou certificados para o fornecimento da Solução, antes da
contratação.

CAPÍTULO II

DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

 Art. 8º As contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação deverão seguir três fases:

I  Planejamento da Contratação;

II  Seleção do Fornecedor; e

III  Gerenciamento do Contrato.

SEÇÃO I

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Art. 9º A fase de Planejamento da Contratação terá início
com o recebimento pela Área de Tecnologia da
Informação do Documento de Oficialização da Demanda, a
cargo da Área Requisitante da Solução, que conterá no
mínimo:

I  necessidade da contratação, considerando os objetivos
estratégicos e as necessidades corporativas da instituição,
bem como o seu alinhamento ao PDTI;

II  explicitação da motivação e demonstrativo de
resultados a serem alcançados com a contratação da
Solução de Tecnologia da Informação;

III  indicação da fonte dos recursos para a contratação; e

IV  indicação do Integrante Requisitante para composição
da Equipe de Planejamento da Contratação.

§ 1º Após o recebimento do Documento de Oficialização
da Demanda, a Área de Tecnologia da Informação indicará
o Integrante Técnico para composição da Equipe de
Planejamento da Contratação.

§ 2º O Documento de Oficialização da Demanda será
encaminhado à autoridade competente da Área
Administrativa, que deverá:

I  decidir motivadamente sobre o prosseguimento da
contratação;
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II  indicar o Integrante Administrativo para composição da
Equipe de Planejamento da Contratação, quando da
continuidade da contratação; e

III  instituir a Equipe de Planejamento da Contratação,
conforme exposto no art. 2º, inciso III.

§ 3º A Equipe de Planejamento da Contratação deverá
acompanhar e apoiar, no que for determinado pelas áreas
responsáveis, todas as atividades presentes nas fases de
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

Art. 10. A fase de Planejamento da Contratação consiste
nas seguintes etapas:

I  Análise de Viabilidade da Contratação;

II  Plano de Sustentação;

III  Estratégia da Contratação;

IV  Análise de Riscos; e

V  Termo de Referência ou Projeto Básico.

Parágrafo único. Os documentos resultantes das etapas
elencadas nos incisos I a IV poderão ser consolidados em
um único documento, a critério da Equipe de Planejamento
da Contratação.

Art. 11. A Análise de Viabilidade da Contratação será
realizada pelos Integrantes Técnico e Requisitante,
compreendendo as seguintes tarefas:

I  definição e especificação dos requisitos, conforme os
arts. 12 e 13 desta Instrução Normativa, a partir da
avaliação do Documento de Oficialização da Demanda e
do levantamento de:

a) demandas dos potenciais gestores e usuários da
Solução de Tecnologia da Informação;

b) soluções disponíveis no mercado; e

c) análise de projetos similares realizados por outros
órgãos ou entidades da Administração Pública;

II  identificação das diferentes soluções que atendam aos
requisitos, considerando:

a) a disponibilidade de solução similar em outro órgão ou
entidade da Administração Pública;

b) as soluções existentes no Portal do Software Público
Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br);

c) a capacidade e alternativas do mercado, inclusive a
existência de software livre ou software público;

d) a observância às políticas, premissas e especificações
técnicas definidas pelos Padrões de Interoperabilidade de
Governo Eletrônico  ePING e Modelo de Acessibilidade
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em Governo Eletrônico  eMAG, conforme as Portarias
Normativas SLTI nº 5, de 14 de julho de 2005, e nº 3, de 7
de maio de 2007;

e) a aderência às regulamentações da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira  ICPBrasil, conforme a
Medida Provisória nº 2.2002, de 24 de agosto de 2001,
quando houver necessidade de utilização de certificação
digital; e

f) a observância às orientações, premissas e
especificações técnicas e funcionais definidas pelo Modelo
de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão
Arquivística de Documentos  eARQ Brasil, quando o
objetivo da solução abranger a gestão de documentos
arquivísticos digitais e não digitais, conforme Resolução do
CONARQ nº 25, de 27 de abril de 2007;

g) o orçamento estimado;

III  análise e comparação entre os custos totais de
propriedade das soluções identificadas, levandose em
conta os valores de aquisição dos ativos, insumos,
garantia e manutenção;

IV  escolha da Solução de Tecnologia da Informação e
justificativa da solução escolhida, que contemple, no
mínimo:

a) descrição sucinta, precisa, suficiente e clara da Solução
de Tecnologia da Informação escolhida, indicando os bens
e serviços que a compõem;

b) alinhamento em relação às necessidades de negócio e
requisitos tecnológicos; e

c) identificação dos benefícios a serem alcançados com a
solução escolhida em termos de eficácia, eficiência,
efetividade e economicidade;

V  avaliação das necessidades de adequação do
ambiente do órgão ou entidade para viabilizar a execução
contratual, que servirá de subsídio para o Plano de
Inserção, abrangendo no que couber:

a) infraestrutura tecnológica;

b) infraestrutura elétrica;

c) logística;

d) espaço físico;

e) mobiliário; e

f) outras que se apliquem.

Parágrafo único. A Análise de Viabilidade da Contratação
será aprovada e assinada pela Equipe de Planejamento da
Contratação.

Art. 12. Compete ao Integrante Requisitante definir,
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quando aplicáveis, os seguintes requisitos,:

I  de negócio, que independem de características
tecnológicas e que definem as necessidades e os
aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da
Informação;

II  de capacitação, que definem a necessidade de
treinamento, de carga horária e de materiais didáticos;

III  legais, que definem as normas com as quais a Solução
de Tecnologia da Informação deve estar em conformidade;

IV  de manutenção, que independem de configuração
tecnológica e que definem a necessidade de serviços de
manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa;

V  temporais, que definem datas de entrega da Solução
de Tecnologia da Informação contratada;

VI  de segurança, juntamente com o Integrante Técnico; e

VII  sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos
que a Solução de Tecnologia da Informação deve atender
para estar em conformidade com costumes, idiomas e ao
meio ambiente, dentre outros.

Art. 13. Compete ao Integrante Técnico especificar,
quando aplicáveis, os seguintes requisitos tecnológicos:

I  de arquitetura tecnológica, composta de hardware,
software, padrões de interoperabilidade, linguagens de
programação, interfaces, dentre outros;

II  de projeto e de implementação, que estabelecem o
processo de desenvolvimento de software, técnicas,
métodos, forma de gestão, de documentação, dentre
outros;

III  de implantação, que definem o processo de
disponibilização da solução em ambiente de produção,
dentre outros;

IV  de garantia e manutenção, que definem a forma como
será conduzida a manutenção e a comunicação entre as
partes envolvidas;

V  de capacitação, que definem o ambiente tecnológico
dos treinamentos a serem ministrados, os perfis dos
instrutores, dentre outros;

VI  de experiência profissional da equipe que projetará,
implementará e implantará a Solução de Tecnologia da
Informação, que definem a natureza da experiência
profissional exigida e as respectivas formas de
comprovação dessa experiência, dentre outros;

VII  de formação da equipe que projetará, implementará e
implantará a Solução de Tecnologia da Informação, que
definem cursos acadêmicos e técnicos, formas de
comprovação dessa formação, dentre outros;
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VIII  de metodologia de trabalho;

IX  de segurança da informação; e

X  demais requisitos aplicáveis.

Parágrafo único. Os requisitos tecnológicos citados neste
artigo deverão ser especificados em conformidade àqueles
definidos no art. 12.

Art. 14. O Plano de Sustentação será elaborado pelos
Integrantes Técnico e Requisitante, contendo no mínimo:

I  recursos materiais e humanos necessários à
continuidade do negócio;

II  continuidade do fornecimento da Solução de
Tecnologia da Informação em eventual interrupção
contratual;

III  atividades de transição contratual e encerramento do
contrato, que incluem:

a) a entrega de versões finais dos produtos e da
documentação;

b) a transferência final de conhecimentos sobre a
execução e a manutenção da Solução de Tecnologia da
Informação;

c) a devolução de recursos;

d) a revogação de perfis de acesso;

e) a eliminação de caixas postais;

f) outras que se apliquem.

IV  estratégia de independência do órgão ou entidade
contratante com relação à contratada, que contemplará,
pelo menos:

a) forma de transferência de conhecimento tecnológico; e

b) direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da
Solução de Tecnologia da Informação sobre os diversos
documentos e produtos produzidos ao longo do contrato,
incluindo a documentação, os modelos de dados e as
bases de dados, justificando os casos em que tais direitos
não vierem a pertencer à Administração direta, autárquica
e fundacional do Poder Executivo Federal.

Parágrafo único. O Plano de Sustentação será aprovado e
assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação.

Art. 15. A Estratégia da Contratação será elaborada a
partir da Análise de Viabilidade da Contratação e do Plano
de Sustentação, contendo no mínimo:

I  indicação, pelo Integrante Técnico, da Solução de
Tecnologia da Informação a ser contratada;
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II  definição, pelo Integrante Técnico, das
responsabilidades da contratada que não poderá se eximir
do cumprimento integral do contrato mesmo havendo
subcontratação;

III  indicação, pela Equipe de Planejamento da
Contratação, dos termos contratuais, observado o disposto
nos §§ 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo do estabelecido
na Lei nº 8.666, de 1993, relativos a:

a) fixação de procedimentos e Critérios de Aceitação dos
serviços prestados ou bens fornecidos, abrangendo
métricas, indicadores e valores mínimos aceitáveis;

b) quantificação ou estimativa prévia do volume de
serviços demandados ou quantidade de bens a serem
fornecidos, para comparação e controle;

c) definição de metodologia de avaliação da qualidade e
da adequação da Solução de Tecnologia da Informação às
especificações funcionais e tecnológicas;

d) garantia de inspeções e diligências, quando aplicáveis,
e suas formas de exercício;

e) forma de pagamento, que será efetuado em função dos
resultados obtidos;

f) cronograma de execução física e financeira;

g) definição de mecanismos formais de comunicação a
serem utilizados para troca de informações entre a
contratada e a Administração; e

h) definição clara e detalhada das sanções administrativas,
de acordo com os arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de
1993, juntamente com o art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002,
observando:

1. vinculação aos termos contratuais;

2. proporcionalidade das sanções previstas ao grau do
prejuízo causado pelo descumprimento das respectivas
obrigações;

3. as situações em que advertências ou multas serão
aplicadas, com seus percentuais correspondentes, que
obedecerão uma escala gradual para as sanções
recorrentes;

4. as situações em que o contrato será rescindido por
parte da Administração devido ao não atendimento de
termos contratuais, da recorrência de aplicação de multas
ou outros motivos;

5. as situações em que a contratada terá suspensa a
participação em licitações e impedimento para contratar
com a Administração; e
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6. as situações em que a contratada será declarada
inidônea para licitar ou contratar com a Administração,
conforme previsto em Lei;

IV  elaboração, pelos Integrantes Administrativo e
Técnico, do orçamento detalhado em preços unitários,
fundamentado em pesquisa no mercado, a exemplo de
contratações similares, valores oficiais de referência,
pesquisa junto a fornecedores ou tarifas públicas;

V  elaboração, pelo Integrante Requisitante, da estimativa
do impacto econômicofinanceiro no orçamento do órgão
ou entidade, com indicação das fontes de recurso;

VI  elaboração, pela Equipe de Planejamento da
Contratação, dos seguintes modelos de documentos:

a) termo de compromisso, contendo declaração de
manutenção de sigilo e respeito as normas de segurança
vigentes no órgão ou entidade, a ser assinado pelo
representante legal da fornecedor; e

b) termo de ciência da declaração de manutenção de sigilo
e das normas de segurança vigentes no órgão ou
entidade, a ser assinado por todos os empregados da
contratada diretamente envolvidos na contratação;

VII  definição, pelo Integrante Técnico, dos critérios
técnicos de julgamento das propostas para a fase de
Seleção do Fornecedor, observando o seguinte:

a) a utilização de critérios correntes no mercado;

b) a Análise de Viabilidade da Contratação;

c) a possibilidade de considerar mais de um atestado
relativo ao mesmo quesito de capacidade técnica, quando
necessário para a comprovação da aptidão;

d) a vedação da indicação de entidade certificadora,
exceto nos casos previamente dispostos em normas do
governo federal;

e) a vedação de pontuação com base em atestados
relativos à duração de trabalhos realizados pelo licitante;

f) a vedação de pontuação progressiva de mais de um
atestado para o mesmo quesito de capacidade técnica; e

g) a justificativa dos critérios de pontuação em termos do
benefício que trazem para a contratante.

§ 1º Os documentos descritos no inciso VI do caput devem
ser entregues pela contratada, devidamente assinados, na
reunião inicial descrita no art. 25, inciso I, alínea “b”.

§ 2º A aferição de esforço por meio da métrica homens
hora apenas poderá ser utilizada mediante justificativa e
sempre vinculada à entrega de produtos de acordo com
prazos e qualidade previamente definidos.
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§ 3º É vedado contratar por postos de trabalho alocados,
salvo os casos justificados mediante a comprovação
obrigatória de resultados compatíveis com o posto
previamente definido.

§ 4º Nas licitações do tipo técnica e preço, é vedado:

I  incluir critérios de pontuação técnica que não estejam
diretamente relacionados com os requisitos da Solução de
Tecnologia da Informação a ser contratada ou que
frustrem o caráter competitivo do certame; e

II  fixar os fatores de ponderação das propostas técnicas
e de preço sem justificativa.

§ 5º Nas licitações do tipo técnica e preço, devese:

I  incluir, para cada atributo técnico da planilha de
pontuação, sua contribuição percentual com relação ao
total da avaliação técnica; e

II  proceder a avaliação do impacto de pontuação
atribuída em relação ao total de pontos, observando se os
critérios de maior peso são de fato os mais relevantes e se
a ponderação atende ao princípio da razoabilidade.

§ 6º A Estratégia da Contratação será aprovada e
assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação.

Art. 16. A Análise de Riscos será elaborada pela Equipe
de Planejamento da Contratação contendo os seguintes
itens:

I  identificação dos principais riscos que possam
comprometer o sucesso dos processos de contratação e
de gestão contratual;

II  identificação dos principais riscos que possam fazer
com que a Solução de Tecnologia da Informação não
alcance os resultados que atendam às necessidades da
contratação;

III  mensuração das probabilidades de ocorrência e dos
danos potenciais relacionados a cada risco identificado;

IV  definição das ações previstas a serem tomadas para
reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos
relacionado a cada risco;

V  definição das ações de contingência a serem tomadas
caso os eventos correspondentes aos riscos se
concretizem; e

VI  definição dos responsáveis pelas ações de prevenção
dos riscos e dos procedimentos de contingência.

§ 1º A análise de riscos permeia todas as etapas da fase
de Planejamento da Contratação e será consolidada no
documento final Análise de Riscos.
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§ 2º A Análise de Riscos será aprovada e assinada pela
Equipe de Planejamento da Contratação.

Art. 17. O Termo de Referência ou Projeto Básico será
elaborado a partir da Análise de Viabilidade da
Contratação, do Plano de Sustentação, da Estratégia da
Contratação e da Análise de Riscos.

§ 1º O Termo de Referência ou Projeto Básico será
elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação e
conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I  definição do objeto, conforme art. 11, inciso IV, alínea
“a”;

II  fundamentação da contratação, conforme art. 9º,
incisos I e II e art. 11, inciso IV;

III  descrição da Solução de Tecnologia de Informação,
conforme art. 15, inciso I;

IV  requisitos da solução, conforme art. 11, inciso I;

V  modelo de prestação de serviços ou de fornecimento
de bens, conforme art. 13, inciso VIII;

VI  elementos para gestão do contrato, conforme art. 15,
inciso III, arts. 25 e 26;

VII  estimativa de preços, conforme art. 15, inciso IV;

VIII  adequação orçamentária, conforme art. 15, inciso V;

IX  definições dos critérios de sanções, conforme art. 15,
inciso III, alínea “h”; e

X  critérios de seleção do fornecedor, conforme art. 15,
inciso VII.

§ 2º A Equipe de Planejamento da Contratação avaliará a
viabilidade de parcelamento da Solução de Tecnologia da
Informação a ser contratada, em tantos itens quanto sejam
tecnicamente possíveis e suficientes.

§ 3º A Equipe de Planejamento da Contratação avaliará,
ainda, a necessidade de licitações e contratações
separadas para os itens que, devido a sua natureza,
possam ser divididos em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis,
procedendose à licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade sem perda da economia de
escala, conforme disposto no art. 23, § 1°. da Lei n°
8.666/93.

§ 4º O Termo de Referência ou Projeto Básico será
assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação e
aprovado pelas autoridades competentes.
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Art. 18. É obrigatória a execução da fase de Planejamento
da Contratação, independentemente do tipo de
contratação, inclusive nos casos de:

I  inexigibilidade;

II  dispensa de licitação ou licitação dispensada;

III  criação ou adesão à Ata de Registro de Preços; e

IV  contratações com uso de verbas de organismos
internacionais, como Banco Mundial, Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento, e outros.

Art. 19. O Termo de Referência ou Projeto Básico, a
critério da Área Requisitante da Solução ou da Área de
Tecnologia da Informação, poderá ser disponibilizado em
consulta ou audiência pública, a fim de avaliar a
completude e a coerência da especificação dos requisitos,
a adequação e a exequibilidade dos critérios de aceitação.

SEÇÃO II

SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Art. 20. A fase de Seleção do Fornecedor observará as
normas pertinentes, incluindo o disposto na Lei n º 8.666,
de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 2.271,
de 1997, no Decreto nº 3.555, de 2000, no Decreto nº
3.931, de 2001, no Decreto nº 5.450, de 2005 e no
Decreto nº 7.174, de 2010.

Parágrafo único. Em consequência da padronização
existente no mercado de Tecnologia da Informação, é
recomendada a utilização da modalidade Pregão para as
contratações de que trata esta Instrução Normativa,
conforme os arts. 1° e 2° da Lei nº 10.520, de 2002,
preferencialmente na forma eletrônica, de acordo com o
Decreto nº 5.450, de 2005.

Art. 21. A fase de Seleção do Fornecedor terá início com o
encaminhamento do Termo de Referência ou Projeto
Básico pela Área de Tecnologia da Informação à Área de
Licitações.

Art. 22. Caberá a Área de Licitações conduzir as etapas da
fase de Seleção do Fornecedor.

Art. 23. Caberá a Área de Tecnologia da Informação, com
a participação do Integrante Técnico, durante a fase de
Seleção do Fornecedor:

I  analisar as sugestões feitas pelas Áreas de Licitações e
Jurídica para o Termo de Referência ou Projeto Básico e
demais documentos;

II  apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de
Licitação na resposta aos questionamentos ou às
impugnações dos licitantes; e
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III  apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de
Licitação na análise e julgamento das propostas e dos
recursos apresentados pelos licitantes.

Art. 24. A fase de Seleção do Fornecedor se encerrará
com a assinatura do contrato e com a nomeação do:

I  Gestor do Contrato;

II  Fiscal Técnico do Contrato;

III  Fiscal Requisitante do Contrato; e

IV  Fiscal Administrativo do Contrato.

§ 1º As nomeações descritas neste artigo serão realizadas
pela autoridade competente da Área Administrativa,
observado o disposto nos incisos IV, V, VI e VII do Art. 2º;

§ 2º Os Fiscais Técnico, Requisitante e Administrativo do
Contrato serão, preferencialmente, os Integrantes da
Equipe de Planejamento da Contratação;

§ 3º A Equipe de Planejamento da Contratação será
automaticamente destituída quando da assinatura do
contrato.

SEÇÃO III

GERENCIAMENTO DO CONTRATO

Art. 25. A fase de Gerenciamento do Contrato visa
acompanhar e garantir a adequada prestação dos serviços
e o fornecimento dos bens que compõem a Solução de
Tecnologia da Informação durante todo o período de
execução do contrato e compreende as seguintes tarefas:

I  início do contrato, que abrange:

a) elaboração do Plano de Inserção da contratada,
observando o disposto no art. 11, inciso V desta norma,
pelo Gestor do Contrato e pelos Fiscais Técnico,
Administrativo e Requisitante do Contrato, que
contemplará no mínimo:

1. o repasse à contratada de conhecimentos necessários à
execução dos serviços ou ao fornecimento de bens; e

2. a disponibilização de infraestrutura à contratada,
quando couber;

b) realização de reunião inicial convocada pelo Gestor do
Contrato com a participação dos Fiscais Técnico,
Requisitante e Administrativo do Contrato, da contratada e
dos demais intervenientes por ele identificados, cuja pauta
observará, pelo menos:

1. presença do representante legal da contratada, que
apresentará o preposto da mesma;
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2. entrega, por parte da contratada, do termo de
compromisso e do termo de ciência, conforme art. 15,
inciso VI;

3. esclarecimentos relativos a questões operacionais,
administrativas e de gerenciamento do contrato;

II  encaminhamento formal de Ordens de Serviço ou de
Fornecimento de Bens pelo Gestor do Contrato ao
preposto da contratada, que conterão no mínimo:

a) a definição e a especificação dos serviços a serem
realizados ou bens a serem fornecidos;

b) o volume de serviços a serem realizados ou a
quantidade de bens a serem fornecidos segundo as
métricas definidas em contrato;

c) o cronograma de realização dos serviços ou entrega
dos bens, incluídas todas as tarefas significativas e seus
respectivos prazos; e

d) a identificação dos responsáveis pela solicitação na
Área Requisitante da Solução.

III  monitoramento da execução, que consiste em:

a) confecção e assinatura do Termo de Recebimento
Provisório, a cargo do Fiscal Técnico do Contrato, quando
da entrega do objeto resultante de cada Ordem de Serviço
ou de Fornecimento de Bens;

b) avaliação da qualidade dos serviços realizados ou dos
bens entregues e justificativas, de acordo com os Critérios
de Aceitação definidos em contrato, a cargo dos Fiscais
Técnico e Requisitante do Contrato;

c) identificação de não conformidade com os termos
contratuais, a cargo dos Fiscais Técnico e Requisitante do
Contrato;

d) verificação de aderência aos termos contratuais, a
cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

e) verificação da manutenção das condições
classificatórias referentes à pontuação obtida e à
habilitação técnica, a cargo dos Fiscais Administrativo e
Técnico do Contrato;

f) encaminhamento das demandas de correção à
contratada, a cargo do Gestor do Contrato;

g) encaminhamento de indicação de sanções por parte do
Gestor do Contrato para a Área Administrativa;

h) confecção e assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo para fins de encaminhamento para pagamento, a
cargo do Gestor e do Fiscal Requisitante do Contrato, com
base nas informações produzidas nas alíneas “a” a “g”
deste inciso;
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i) autorização para emissão de nota(s) fiscal(is), a ser(em)
encaminhada(s) ao preposto da contratada, a cargo do
Gestor do Contrato;

j) verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e
previdenciárias para fins de pagamento, a cargo do Fiscal
Administrativo do Contrato;

k) verificação da manutenção da necessidade,
economicidade e oportunidade da contratação, a cargo do
Fiscal Requisitante do Contrato;

l) verificação de manutenção das condições elencadas no
Plano de Sustentação, a cargo dos Fiscais Técnico e
Requisitante do Contrato;

m) encaminhamento à Área Administrativa de eventuais
pedidos de modificação contratual, a cargo do Gestor do
Contrato; e

n) manutenção do Histórico de Gerenciamento do
Contrato, contendo registros formais de todas as
ocorrências positivas e negativas da execução do contrato,
por ordem histórica, a cargo do Gestor do Contrato;

IV  transição contratual, quando aplicável, e encerramento
do contrato, que deverá observar o Plano de Sustentação.

§ 1º No caso de substituição ou inclusão de empregados
por parte da contratada, o preposto deverá entregar termo
de ciência assinado pelos novos empregados envolvidos
na execução contratual, conforme art. 15, inciso VI.

§ 2º Para cada contrato, deverá haver pelo menos uma
Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, ou tantas
quantas forem necessárias para consecução do objeto
contratado.

Art. 26. No caso de aditamento contratual, o Gestor do
Contrato deverá, com base na documentação contida no
Histórico de Gerenciamento do Contrato e nos princípios
da manutenção da necessidade, economicidade e
oportunidade da contratação, encaminhar à Área
Administrativa, com pelo menos 60 dias de antecedência
do término do contrato, documentação explicitando os
motivos para tal aditamento.

Art. 27. Os softwares resultantes de serviços de
desenvolvimento deverão ser catalogados pela contratante
e, sempre que aplicável, disponibilizados no Portal do
Software Público Brasileiro de acordo com o regulamento
do Órgão Central do SISP.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. Aplicase subsidiariamente às contratações de que
trata esta norma o disposto na Instrução Normativa nº 2,
de 30 de abril de 2008, que disciplina as contratações de
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serviços gerais.

Art. 29. As Áreas de Compras, Licitações e Contratos dos
órgãos e entidades apoiarão as atividades da contratação,
de acordo com as suas atribuições regimentais.

Art. 30. As normas dispostas nesta Instrução Normativa
deverão ser aplicadas nas prorrogações contratuais, ainda
que de contratos assinados antes desta IN.

Parágrafo único. Nos casos em que os ajustes não forem
considerados viáveis, o órgão ou entidade deverá justificar
esse fato, prorrogar uma única vez pelo período máximo
de 12 (doze) meses e imediatamente iniciar novo processo
de contratação.

Art. 31. Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir
de 2 de janeiro de 2011.

Art. 32. Esta Instrução Normativa revogará a Instrução
Normativa SLTI/MP nº 4, de 19 de maio de 2008, em 2 de
janeiro de 2011.

 

MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS SANTOS

 



INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 4, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014. 

 

 

 

Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções 

de Tecnologia da Informação pelos órgãos 

integrantes do Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do 

Poder Executivo Federal. (Redação dada pela Instrução 

Normativa N° 2, de 12 de janeiro de 2015) 
 

 

A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 34 do Decreto nº 8.189, de 21 de janeiro de 2014, e tendo em vista 

o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 

Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, no Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, no Decreto nº 

5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, no Decreto nº 7.579, de 11 de 

outubro de 2011, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolve: 

 

  Art. 1º  As contratações de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) serão 

disciplinadas por esta Instrução Normativa (IN). 

 

§ 1º Esta IN não se aplica: 

 

I - às contratações cuja estimativa de preços seja inferior ao disposto no art. 23, inciso II, 

alínea "a" da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

II - às contratações dos Serviços Estratégicos de Tecnologia da Informação, que deverão 

observar o Plano de Capacidade, conforme disposto no inciso XIV do art. 2º desta IN, para confecção do 

Planejamento da Contratação nos termos da Lei, não se aplicando a estes casos os demais dispositivos 

desta IN, a exceção do disposto no § 2º deste artigo e do disposto no art. 4º desta IN, em que a contratada 

seja: 

 

a) órgão ou entidade, nos termos do art. 24, inciso XVI da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

b) Empresa Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.615, de 13 de outubro de 1970, 

modificada pela Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e 

 

c) Empresa Pública, nos termos da Lei nº 6.125, de 4 de novembro de 1974. 

 

III - às contratações de Soluções de Tecnologia da Informação que possam comprometer a 

segurança nacional, em que deverá ser observado o disposto no Decreto nº 8.135, de 4 de novembro de 

2013, e suas regulamentações específicas. 

 

§ 2º O art. 4º desta IN deverá ser sempre observado, mesmo nos casos enquadrados nos 

parágrafos anteriores deste artigo.  

 

§ 3º Os órgãos e entidades integrantes do SISP deverão observar, no que couber, os 

dispositivos introduzidos por esta IN, sendo-lhes permitida harmonização para melhor adequação à sua 

estrutura funcional, conforme disposto no art. 115 da Lei nº 8.666, de 1993.  
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Capítulo I 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 2º  Para fins desta IN, considera-se: 

 

I - Área Requisitante da Solução: unidade do órgão ou entidade que demande a contratação 

de uma Solução de Tecnologia da Informação; 

 

II - Área de Tecnologia da Informação: unidade setorial ou seccional do SISP, bem como 

área correlata, responsável por gerir a Tecnologia da Informação do órgão ou entidade; 

 

III - Área Administrativa: unidades setoriais e seccionais do Sistema de Serviços Gerais – 

SISG – com competência para planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relacionadas 

aos processos de contratação; (Redação dada pela Instrução Normativa N° 2, de 12 de janeiro de 2015) 

 

IV - Equipe de Planejamento da Contratação: equipe responsável pelo planejamento da 

contratação, composta por: 

 

a) Integrante Técnico: servidor representante da Área de Tecnologia da Informação, 

indicado pela autoridade competente dessa área; 

 

b) Integrante Administrativo: servidor representante da Área Administrativa, indicado pela 

autoridade competente dessa área; 

 

c) Integrante Requisitante: servidor representante da Área Requisitante da Solução, 

indicado pela autoridade competente dessa área. 

 

V - Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, designado para coordenar e 

comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual, indicado por autoridade 

competente; 

 

VI - Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da Área de Tecnologia da 

Informação, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato; 

 

VII - Fiscal Administrativo do Contrato: servidor representante da Área Administrativa, 

indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos 

administrativos; 

 

VIII - Fiscal Requisitante do Contrato: servidor representante da Área Requisitante da 

Solução, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista 

funcional da Solução de Tecnologia da Informação; 

 

IX - Preposto: representante da contratada, responsável por acompanhar a execução do 

contrato e atuar como interlocutor principal junto à contratante, incumbido de receber, diligenciar, 

encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento 

contratual; 

 

X - Solução de Tecnologia da Informação: conjunto de bens e/ou serviços de Tecnologia da 
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Informação e automação que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a contratação; 

 

XI - Requisitos: conjunto de especificações necessárias para definir a Solução de 

Tecnologia da Informação a ser contratada; 

 

XII - Documento de Oficialização da Demanda - DOD: documento que contém o 

detalhamento da necessidade da Área Requisitante da Solução a ser atendida pela contratação; 

 

XIII - Estudo Técnico Preliminar da Contratação: documento que demonstra a viabilidade 

técnica e econômica da contratação; 

 

XIV - Plano de Capacidade: documento a ser elaborado, pela entidade prestadora dos 

Serviços Estratégicos de Tecnologia da Informação, que servirá de insumo para a confecção do 

Planejamento da Contratação, contendo dados que permitam o detalhamento e rateio dos custos da 

prestação de serviços entre os órgãos e entidades beneficiárias, a previsão do crescimento vegetativo do 

consumo dos recursos e insumos durante a vigência do contrato e a reserva técnica para absorver 

possíveis crescimentos não previstos;  

 

XV - Análise de Riscos: documento que contém a descrição, a análise e o tratamento dos 

riscos e ameaças que possam vir a comprometer o sucesso em todas as fases da contratação; 

 

XVI - Plano de Inserção: documento que prevê as atividades de alocação de recursos 

necessários para a contratada iniciar o fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação;  

 

XVII - Plano de Fiscalização: documento elaborado com base no Modelo de Gestão que 

define o processo de fiscalização do contrato, contendo a metodologia de fiscalização, os documentos ou 

as ferramentas, computacionais ou não, e controles adotados, recursos materiais e humanos disponíveis e 

necessários à fiscalização, entre outros;  

 

XVIII - Lista de Verificação: documento ou ferramenta estruturada contendo um conjunto 

de elementos que devem ser acompanhados pelos Fiscais do contrato durante a execução contratual, 

permitindo à Administração o registro e a obtenção de informações padronizadas e de forma objetiva; 

 

XIX - Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens: documento utilizado para solicitar à 

contratada a prestação de serviço ou fornecimento de bens relativos ao objeto do contrato; 

 

XX - Modelo de Execução: modelo que contém a definição dos procedimentos necessários 

e suficientes ao adequado fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação, por meio da definição 

dos principais procedimentos de execução contratual; 

 

XXI - Modelo de Gestão: modelo que contém a definição dos mecanismos necessários à 

gestão e à fiscalização da Solução de Tecnologia da Informação, objetivando minimizar os riscos de falha 

no fornecimento da Solução, por meio da definição de controles adequados para os principais elementos 

que a compõe, levando-se em consideração ferramentas, computacionais ou não, processos e recursos 

materiais e humanos disponíveis; 

 

XXII - Termo de Recebimento Provisório: declaração formal de que os serviços foram 

prestados ou os bens foram entregues, para posterior análise das conformidades de qualidade baseadas 

nos Critérios de Aceitação; 

 



XXIII - Termo de Recebimento Definitivo: declaração formal de que os serviços prestados 

ou bens fornecidos atendem aos requisitos estabelecidos no contrato; 

 

XXIV - Critérios de Aceitação: parâmetros objetivos e mensuráveis utilizados para 

verificar se um bem ou serviço recebido está em conformidade com os requisitos especificados; 

 

XXV - Prova de Conceito: amostra a ser fornecida pelo licitante classificado 

provisoriamente em primeiro lugar para realização dos testes necessários à verificação do atendimento às 

especificações técnicas definidas no Termo de Referência ou Projeto Básico; 

 

XXVI - Gestão: conjunto de atividades superiores de planejamento, coordenação, 

supervisão e controle, relativas às Soluções de Tecnologia da Informação que visam garantir o 

atendimento dos objetivos do órgão ou entidade;  

 

XXVII - Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI): instrumento de diagnóstico, 

planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às 

necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período; 

 

XXVIII - Comitê de Tecnologia da Informação: grupo formado por titulares das áreas 

finalísticas e da área de tecnologia da informação para assegurar que seus membros estejam envolvidos 

nas questões e decisões relevantes de Tecnologia da Informação, sendo permitida a delegação de 

competências, e instituído pela autoridade máxima do órgão ou entidade; e  

 

XXIX - Serviços Estratégicos de Tecnologia da Informação: conjunto de atividades de 

prestação de serviços, relacionadas aos sistemas estruturantes e finalísticos dos órgãos e entidades, que 

integram uma Solução de Tecnologia da Informação e cuja execução envolve informações críticas quanto 

à confiabilidade, segurança e confidencialidade, e cuja descontinuidade na prestação dos serviços pode 

impactar as atividades dos órgãos ou entidades. 

 

Art. 3º  Em consonância com o art. 4º do Decreto nº 7.579, de 2011, o órgão central do 

SISP elaborará, em conjunto com os órgãos setoriais e seccionais do SISP, a Estratégia Geral de 

Tecnologia da Informação e Comunicação - EGTIC para a Administração direta, autárquica e 

fundacional do Poder Executivo Federal, revisada e publicada anualmente, para servir de subsídio à 

elaboração dos PDTI pelos órgãos e entidades integrantes do SISP. (Redação dada pela Instrução Normativa N° 2, 

de 12 de janeiro de 2015) 
 

Art. 4º  As contratações de que trata esta IN deverão ser precedidas de planejamento, 

elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI. 

 

§ 1º  O PDTI deverá estar alinhado à EGTIC e ao plano estratégico institucional e 

aprovado pelo Comitê de Tecnologia da Informação do órgão ou entidade. (Redação dada pela Instrução 

Normativa N° 2, de 12 de janeiro de 2015) 

 

§ 2º  Inexistindo o PDTI, o órgão ou entidade deverá proceder à sua elaboração, 

observando, no que couber, o Guia de Elaboração de PDTI do SISP, acessível no Portal do SISP.  

 

  § 3º  Inexistindo o plano estratégico institucional, sua ausência deverá ser registrada no 

PDTI e deverá ser utilizado um documento equivalente, como o Plano Plurianual - PPA. 

 

§ 4º  O Comitê de Tecnologia da Informação declarará quais são os Serviços Estratégicos 

de Tecnologia da Informação e quais são as Soluções de Tecnologia da Informação que possam 
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comprometer a segurança nacional para fins de atendimento ao disposto no § 1º do art. 1º desta IN. 

 

§ 5º  O disposto no parágrafo anterior deverá ser formalizado por meio de Portaria 

expedida pela autoridade máxima do órgão ou entidade. 

 

§ 6º  Não sendo o Comitê de Tecnologia da Informação de caráter deliberativo, as 

aprovações deverão ser feitas pela autoridade máxima do órgão ou entidade. 

 

§ 7º  Inexistindo o Comitê de Tecnologia da Informação, o órgão ou entidade deverá 

instituí-lo e dar-lhe pleno funcionamento, observando, no que couber, o Guia de Comitê de Tecnologia da 

Informação do SISP, acessível no Portal do SISP. 

 

Art. 5º  Não poderão ser objeto de contratação: 

 

I - mais de uma Solução de Tecnologia da Informação em um único contrato; e 

 

II - gestão de processos de Tecnologia da Informação, incluindo gestão de segurança da 

informação. 

 

Parágrafo único.  O apoio técnico aos processos de planejamento e avaliação da qualidade 

das Soluções de Tecnologia da Informação poderá ser objeto de contratação, desde que sob supervisão 

exclusiva de servidores do órgão ou entidade. 

 

Art. 6º  Nos casos em que a avaliação, mensuração ou apoio à fiscalização da Solução de 

Tecnologia da Informação seja objeto de contratação, a contratada que provê a Solução de Tecnologia da 

Informação não poderá ser a mesma que a avalia, mensura ou apoia à fiscalização. 

 

Art. 7º  É vedado: 

 

I - estabelecer vínculo de subordinação com funcionários da contratada; 

 

II - prever em edital a remuneração dos funcionários da contratada; 

 

III - indicar pessoas para compor o quadro funcional da contratada; 

 

IV - demandar a execução de serviços ou tarefas que escapem ao escopo do objeto da 

contratação, mesmo que haja assentimento do preposto ou da própria contratada; 

 

V - reembolsar despesas com transporte, hospedagem e outros custos operacionais, que 

devem ser de exclusiva responsabilidade da contratada; 

 

VI - prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da Administração na 

gestão interna dos fornecedores;  

 

VII - prever em edital exigência que os fornecedores apresentem, em seus quadros, 

funcionários capacitados ou certificados para o fornecimento da Solução, antes da contratação; 

 

VIII - adotar a métrica homem-hora ou equivalente para aferição de esforço, salvo 

mediante justificativa e sempre vinculada à entrega de produtos de acordo com prazos e qualidade 

previamente definidos; 



 

IX - contratar por postos de trabalho alocados, salvo os casos justificados mediante a 

comprovação obrigatória de resultados compatíveis com o posto previamente definido; e 

 

X - nas licitações do tipo técnica e preço: 

 

a) incluir critérios de pontuação técnica que não estejam diretamente relacionados com os 

requisitos da Solução de Tecnologia da Informação a ser contratada ou que frustrem o caráter 

competitivo do certame; e 

 

b) fixar os fatores de ponderação das propostas técnica e de preço sem justificativa, salvo 

quando o fator de ponderação for 50% (cinquenta por cento) para técnica e 50% (cinquenta por cento) 

para preço. 

 

Capítulo II 

 

DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

 

Art. 8º  As contratações de Soluções de Tecnologia da Informação deverão seguir três 

fases:  

 

I - Planejamento da Contratação; 

 

II - Seleção do Fornecedor; e 

 

III - Gestão do Contrato. 

 

Seção I 

 

Planejamento da Contratação 

 

Art. 9º  A fase de Planejamento da Contratação consiste nas seguintes etapas: 

 

I - Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação; 

 

II - Estudo Técnico Preliminar da Contratação; 

 

III - Análise de Riscos; e 

 

IV - Termo de Referência ou Projeto Básico. 

 

§ 1º Os documentos resultantes das etapas elencadas nos incisos II e III deste artigo 

poderão ser consolidados em um único documento, a critério da Equipe de Planejamento da Contratação. 

 

§ 2º Exceto no caso em que o órgão ou entidade seja partícipe da licitação, quando são 

dispensáveis as etapas III e IV do caput deste artigo, é obrigatória a execução de todas as etapas da fase 

de Planejamento da Contratação, independentemente do tipo de contratação, inclusive nos casos de: 
(Redação dada pela Instrução Normativa N° 2, de 12 de janeiro de 2015) 

 

I - inexigibilidade; 

https://governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/instrucao-normativa-nb0-2-de-12-de-janeiro-de-2015/download


 

II - dispensa de licitação ou licitação dispensada; 

 

III - criação e adesão à Ata de Registro de Preços; e 

 

IV - contratações com uso de verbas de organismos internacionais, como Banco Mundial, 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, e outros. 

 

Art. 10.  A Equipe de Planejamento da Contratação deverá acompanhar, apoiar e/ou 

realizar, quando determinado pelas áreas responsáveis, todas as atividades das fases de Planejamento da 

Contratação e Seleção do Fornecedor. 

 

Parágrafo único.  A Equipe de Planejamento da Contratação deverá manter registro 

histórico de: 

 

I - fatos relevantes ocorridos, a exemplo de comunicação e/ou reunião com fornecedores, 

comunicação e/ou reunião com grupos de trabalho, consulta e audiência públicas, decisão de autoridade 

competente, ou quaisquer outros fatos que motivem a revisão dos artefatos do Planejamento da 

Contratação; e 

 

II - documentos gerados e/ou recebidos, a exemplo dos artefatos previstos nesta norma, 

pesquisas de preço de mercado, e-mails, atas de reunião, dentre outros. 

 

Subseção I 

 

Da instituição da Equipe de Planejamento da Contratação 

 

Art. 11.   A fase de Planejamento da Contratação terá início com o recebimento pela Área 

de Tecnologia da Informação do Documento de Oficialização da Demanda - DOD, a cargo da Área 

Requisitante da Solução, para instituição da Equipe de Planejamento da Contratação, que conterá no 

mínimo: 

 

I - necessidade da contratação, considerando os objetivos estratégicos e as necessidades 

corporativas da instituição, bem como o seu alinhamento ao PDTI; 

 

II - explicitação da motivação e demonstrativo de resultados a serem alcançados com a 

contratação da Solução de Tecnologia da Informação; 

 

III - indicação da fonte dos recursos para a contratação; e 

 

IV - indicação do Integrante Requisitante para composição da Equipe de Planejamento da 

Contratação. 

 

§ 1º Após o recebimento do DOD, a Área de Tecnologia da Informação avaliará o 

alinhamento da contratação ao PDTI e indicará o Integrante Técnico para composição da Equipe de 

Planejamento da Contratação. 

 

§ 2º O DOD será encaminhado à autoridade competente da Área Administrativa, que 

deverá: 

 



I - decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação;  

 

II - indicar o Integrante Administrativo para composição da Equipe de Planejamento da 

Contratação, quando da continuidade da contratação; e 

 

III - instituir a Equipe de Planejamento da Contratação, conforme exposto no art. 2º, inciso 

IV. 

 

Subseção II 

 

Do Estudo Técnico Preliminar da Contratação 

 

Art. 12.  O Estudo Técnico Preliminar da Contratação será realizado pelos Integrantes 

Técnico e Requisitante, compreendendo as seguintes tarefas: 

 

I - definição e especificação das necessidades de negócio e tecnológicas, e/ou dos 

requisitos necessários e suficientes à escolha da Solução de Tecnologia da Informação, a partir da 

avaliação do DOD e do levantamento de:  

 

a) demandas dos potenciais gestores e usuários da Solução de Tecnologia da Informação; 

 

b) soluções disponíveis no mercado; e  

 

c) análise de projetos similares realizados por outros órgãos ou entidades da Administração 

Pública. 

 

II - avaliação das diferentes soluções que atendam aos requisitos, considerando: 

 

a) a disponibilidade de solução similar em outro órgão ou entidade da Administração 

Pública; 

 

b) as soluções existentes no Portal do Software Público Brasileiro 

(http://www.softwarepublico.gov.br); 

 

c) a capacidade e alternativas do mercado, inclusive a existência de software livre ou 

software público; 

 

d) a observância às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões 

de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e-PING e Modelo de Acessibilidade em Governo 

Eletrônico - e-MAG, conforme as Portarias Normativas SLTI nº 5, de 14 de julho de 2005 e nº 3, de 7 de 

maio de 2007; 

 

e) a aderência às regulamentações da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-

Brasil, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, quando houver necessidade 

de utilização de certificação digital; 

 

f) a observância às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais definidas 

pelo Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - e-

ARQ Brasil, quando o objetivo da solução abranger a gestão de documentos arquivísticos digitais e não 

digitais, conforme Resolução do CONARQ nº 32, de 17 de maio de 2010; e 



 

g) o orçamento estimado. 

 

III - análise e comparação entre os custos totais de propriedade das soluções identificadas, 

levando-se em conta os valores de aquisição dos ativos, insumos, garantia e manutenção; 

 

IV - escolha da Solução de Tecnologia da Informação e justificativa da solução escolhida, 

que contemple, no mínimo: 

 

a) descrição sucinta, precisa, suficiente e clara da Solução de Tecnologia da Informação 

escolhida, indicando os bens e serviços que a compõem; 

 

b) alinhamento em relação às necessidades de negócio e aos macro requisitos tecnológicos; 

e 

 

c) identificação dos benefícios a serem alcançados com a solução escolhida em termos de 

eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. 

 

V - avaliação das necessidades de adequação do ambiente do órgão ou entidade para 

viabilizar a execução contratual, abrangendo no que couber: 

 

a) infraestrutura tecnológica; 

 

b) infraestrutura elétrica; 

 

c) logística; 

 

d) espaço físico; 

 

e) mobiliário; e 

 

f) outras que se apliquem. 

 

VI - avaliação e definição dos recursos materiais e humanos necessários à implantação e à 

manutenção da Solução de Tecnologia da Informação; 

 

VII - definição dos mecanismos para continuidade do fornecimento da Solução de 

Tecnologia da Informação em eventual interrupção contratual; e 

 

VIII - declaração da viabilidade da contratação. 

 

§ 1º O Estudo Técnico Preliminar será aprovado e assinado pelos Integrantes Requisitante 

e Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação, observando-se o disposto no art. 10 desta norma.  

 

§ 2º O Estudo Técnico Preliminar da Contratação será avaliado e assinado pela autoridade 

competente, quando: 

 

I - as contratações cujo orçamento estimado definido na alínea “g”, inciso II, deste artigo 

seja superior a duas vezes o disposto no art. 23, inciso II, alínea "c" da Lei nº 8.666, de 1993; e 

 



II - os Integrantes Requisitante e Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação 

declararem a inviabilidade da contratação, conforme inciso VIII deste artigo. 

 

§ 3º Nas situações definidas no parágrafo anterior, a autoridade competente deverá decidir 

motivadamente pelo prosseguimento da contratação. 

 

Subseção III 

 

Da Análise de Riscos 

 

Art. 13.  A Análise de Riscos será elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação 

contendo os seguintes itens: 

 

I - identificação dos principais riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de 

contratação e de gestão contratual; 

 

II - identificação dos principais riscos que possam fazer com que a Solução de Tecnologia 

da Informação não alcance os resultados que atendam às necessidades da contratação; 

 

III - mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a 

cada risco identificado; 

 

IV - definição das ações previstas a serem tomadas para reduzir ou eliminar as chances de 

ocorrência dos eventos relacionado a cada risco; 

 

V - definição das ações de contingência a serem tomadas caso os eventos correspondentes 

aos riscos se concretizem; e 

 

VI - definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos 

de contingência. 

 

§ 1º A análise de riscos permeia todas as etapas da fase de Planejamento da Contratação e 

será consolidada no documento final Análise de Riscos. 

 

§ 2º A Análise de Riscos será aprovada e assinada pela Equipe de Planejamento da 

Contratação. 

 

Subseção IV 

 

Do Termo de Referência ou do Projeto Básico 

 

Art. 14.  O Termo de Referência ou Projeto Básico será elaborado pela Equipe de 

Planejamento da Contratação a partir do Estudo Técnico Preliminar da Contratação e conterá, no 

mínimo, as seguintes informações: 

 

I - definição do objeto da contratação, conforme art. 15; 

 

II - justificativa para contratação e descrição da Solução de Tecnologia da Informação, 

conforme art. 16; 

 



III - especificação dos requisitos da contratação, conforme art. 17; 

 

IV - definição das responsabilidades da contratante, da contratada e do órgão gerenciador 

da Ata de Registro de Preços, quando aplicável, conforme art. 18; 

 

V - Modelo de Execução do contrato, conforme art. 19; 

 

VI - Modelo de Gestão do contrato, conforme art. 20; 

 

VII - estimativas de preços da contratação, conforme art. 22; 

 

VIII - adequação orçamentária e cronograma físico-financeiro, conforme art. 23; 

 

IX - regime de execução do contrato, conforme art. 24; e 

 

X - critérios para seleção do fornecedor, conforme art. 25. 

 

§ 1º Nas licitações do tipo técnica e preço, deve-se: 

 

I - incluir, para cada atributo técnico da planilha de pontuação, sua contribuição percentual 

com relação ao total da avaliação técnica; e 

 

II - proceder a avaliação do impacto de pontuação atribuída em relação ao total de pontos, 

observando se os critérios de maior peso são de fato os mais relevantes e se a ponderação atende ao 

princípio da razoabilidade. 

 

§ 2º A Equipe de Planejamento da Contratação avaliará a viabilidade de: 

 

I - parcelamento da Solução de Tecnologia da Informação a ser contratada, em tantos itens 

quanto se comprovarem técnica e economicamente viáveis, justificando-se a decisão de parcelamento ou 

não da Solução; e 

 

II - permitir consórcio ou subcontratação da Solução de Tecnologia da Informação, 

observado o disposto nos arts. 33 e 72 da Lei nº 8.666, de 1993, respectivamente, justificando-se a 

decisão. 

 

§ 3º A Equipe de Planejamento da Contratação avaliará, ainda, a necessidade de licitações 

e contratações separadas para os itens que, devido a sua natureza, possam ser divididos em tantas 

parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com 

vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade 

sem perda da economia de escala, conforme disposto no art. 23, § 1º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

§ 4º Nas licitações por preço global, cada serviço ou produto do lote deverá estar 

discriminado em itens separados nas propostas de preços, de modo a permitir a identificação do seu 

preço individual na composição do preço global, e a eventual incidência sobre cada item das margens de 

preferência para produtos e serviços que atendam às Normas Técnicas Brasileiras (NTB), de acordo com 

o art. 3º, § 5º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

§ 5º O Termo de Referência ou Projeto Básico, a critério da Área Requisitante da Solução 

ou da Área de Tecnologia da Informação, poderá ser disponibilizado em consulta ou audiência pública, a 



fim de avaliar a completude e a coerência da especificação dos requisitos, a adequação e a exequibilidade 

dos critérios de aceitação. 

 

§ 6º O Termo de Referência ou Projeto Básico será assinado pela Equipe de Planejamento 

da Contratação e aprovado pela autoridade competente. 

 

Art. 15.  A definição do objeto da contratação deverá ser precisa, suficiente e clara, 

vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a 

competição ou a realização do fornecimento. 

 

Art. 16.  A justificativa para contratação deverá conter, pelo menos: 

 

I - relação entre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e os objetivos estratégicos, 

conforme disposto no art. 11, inciso I desta IN; e 

 

II - a descrição da Solução de Tecnologia da Informação, contendo de forma detalhada, 

motivada e justificada, inclusive quanto à forma de cálculo, o quantitativo de bens e serviços necessários 

para a sua composição, juntamente com demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de 

economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, 

conforme inciso IV do art. 12. (Redação dada pela Instrução Normativa N° 2, de 12 de janeiro de 2015) 

 

Art. 17.  Na especificação dos requisitos da contratação, compete: 

 

I - ao Integrante Requisitante, com apoio do Integrante Técnico, definir, quando aplicáveis, 

os seguintes requisitos: 

 

a) de negócio, que independem de características tecnológicas e que definem as 

necessidades e os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação; 

 

b) de capacitação, que definem a necessidade de treinamento, de carga horária e de 

materiais didáticos; 

 

c) legais, que definem as normas com as quais a Solução de Tecnologia da Informação 

deve estar em conformidade; 

 

d) de manutenção, que independem de configuração tecnológica e que definem a 

necessidade de serviços de manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa; 

 

e) temporais, que definem datas de entrega da Solução de Tecnologia da Informação 

contratada; 

 

f) de segurança, juntamente com o Integrante Técnico; e 

 

g) sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a Solução de Tecnologia da 

Informação deve atender para estar em conformidade com costumes, idiomas e ao meio ambiente, dentre 

outros. 

 

II - ao Integrante Técnico especificar, quando aplicáveis, os seguintes requisitos 

tecnológicos: 

a) de arquitetura tecnológica, composta de hardware, software, padrões de 
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interoperabilidade, linguagens de programação, interfaces, dentre outros; 

 

b) de projeto e de implementação, que estabelecem o processo de desenvolvimento de 

software, técnicas, métodos, forma de gestão, de documentação, dentre outros; 

 

c) de implantação, que definem o processo de disponibilização da solução em ambiente de 

produção, dentre outros; 

 

d) de garantia e manutenção, que definem a forma como será conduzida a manutenção e a 

comunicação entre as partes envolvidas; 

 

e) de capacitação, que definem o ambiente tecnológico dos treinamentos a serem 

ministrados, os perfis dos instrutores, dentre outros; 

 

f) de experiência profissional da equipe que projetará, implementará e implantará a 

Solução de Tecnologia da Informação, que definem a natureza da experiência profissional exigida e as 

respectivas formas de comprovação dessa experiência, dentre outros; 

 

g) de formação da equipe que projetará, implementará e implantará a Solução de 

Tecnologia da Informação, que definem cursos acadêmicos e técnicos, formas de comprovação dessa 

formação, dentre outros;  

 

h) de metodologia de trabalho; 

 

i) de segurança da informação; e 

 

j) demais requisitos aplicáveis. 

 

Parágrafo único.  A Equipe de Planejamento da Contratação deverá garantir o alinhamento 

entre os requisitos definidos no inciso I e especificados no inciso II deste artigo. 

 

Art. 18.  A definição das responsabilidades da contratante, da contratada e do órgão 

gerenciador do registro de preços, quando aplicável, deverá observar: 

 

I - a definição das obrigações da contratante contendo, pelo menos, a obrigação de: 

 

a) nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para 

acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos, conforme o disposto no art. 30 desta IN; 

 

b) encaminhar formalmente a demanda, preferencialmente por meio de Ordem de Serviço 

ou Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência ou Projeto 

Básico, observando-se o disposto no arts. 19 e 33 desta IN;  

 

c) receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta 

aceita, conforme inspeções realizadas, observando o disposto no art. 21; 

 

d) aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, 

comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando se tratar de contrato oriundo de 

Ata de Registro de Preços; 

 



e) liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos 

preestabelecidos em Contrato; 

 

f) comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento 

da Solução de Tecnologia da Informação;  

 

g) definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da Solução de Tecnologia 

da Informação por parte da contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável;  

 

h) realizar, no momento da licitação e sempre que possível, diligências e/ou Prova de 

Conceito com o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, para fins de comprovação de 

atendimento das especificações técnicas, exigindo, no caso de fornecimento de bens, a descrição em sua 

proposta da marca e modelo dos bens ofertados; (Redação dada pela Instrução Normativa N° 2, de 12 de janeiro de 

2015) 
 

i) prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de 

Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, 

incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, 

pertençam à Administração, justificando os casos em que isso não ocorrer. 

 

II - a definição das obrigações da contratada contendo, pelo menos, a obrigação de: 

 

a) indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à contratante, que deverá 

responder pela fiel execução do contrato; 

 

b) atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do contrato, inerentes 

à execução do objeto contratual; 

 

c) reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou 

dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não 

excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos 

serviços pela contratante; 

 

d) propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da Solução de 

Tecnologia da Informação pela contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, 

total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária; 

 

e) manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação; 

 

f) quando especificada, manter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta 

por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da Solução de 

Tecnologia da Informação; 

 

g) manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da Solução de 

Tecnologia da Informação durante a execução do contrato, conforme art. 18, inciso I, alínea “g”; 

 

h) fornecer, sempre que solicitado, amostra para realização de Prova de Conceito para fins 

de comprovação de atendimento das especificações técnicas; e 

 

i) ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de Tecnologia 
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da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a 

documentação, os modelos de dados e as bases de dados, à Administração. 

 

III - a definição das obrigações do órgão gerenciador do registro de preços contendo, além 

do disposto no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, atualizado pelo Decreto nº 8.250, de 23 de 

maio de 2014, pelo menos, a obrigação de: 

 

a) efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de 

Preços; 

 

b) conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações de condições, produtos 

ou preços registrados; 

 

c) aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; 

 

d) autorizar ou não o fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação para órgão 

não participante da Ata de Registro de Preços, desde que prevista no instrumento convocatório, 

consultando o beneficiário da Ata e verificando as condições de fornecimento, de forma a evitar 

extrapolações dos limites de produtividade ou de capacidade mínima de fornecimento da Solução; 

 

e) definir mecanismos de comunicação com os órgãos participantes, não participantes, 

contendo:  

 

1. as formas de comunicação entre os envolvidos, a exemplo de ofício, telefone, e-mail, ou 

sistema informatizado, quando disponível; 

 

2. definição dos eventos a serem reportados ao órgão gerenciador, com a indicação de 

prazo e responsável, a exemplo de ordem de serviço ou fornecimento de bens, aplicação de sanções 

administrativas, alteração de item registrado em Ata por modelo equivalente ou superior. 

 

f) definir mecanismos de controle de fornecimento da Solução de Tecnologia da 

Informação, observando, entre outros: 

 

1. a definição da produtividade ou da capacidade mínima de fornecimento da Solução de 

Tecnologia da Informação; 

 

2. regras para fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação aos órgãos não 

participantes, desde que previsto no instrumento convocatório, cujo fornecimento não poderá prejudicar 

os compromissos já assumidos e as futuras contratações dos órgãos participantes do registro de preços; 

 

3. regras para gerenciamento da fila de fornecimento da Solução de Tecnologia da 

Informação aos órgãos participantes e não participantes, contendo prazos e formas de negociação e 

redistribuição da demanda, quando esta ultrapassar a produtividade definida ou a capacidade mínima de 

fornecimento e for requerida pela Contratada; 

 

4. regras para a substituição da Solução registrada por meio de apostilamento, garantida a 

realização de Prova de Conceito, observado o disposto no inciso III, alínea “e”, item 2 deste artigo e 

desde que previsto o apostilamento, em função de atualizações tecnológicas existentes no seguimento de 

informática, na Ata de Registro de Preços; e 

 



5. previsão da exigência para realização de diligências e/ou Prova de Conceito com o 

licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar para fins de comprovação de atendimento das 

especificações técnicas. 

 

Art. 19.  O Modelo de Execução do contrato deverá contemplar as condições necessárias 

ao fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação, observando, quando possível: 

 

I - fixação das rotinas de execução, com a definição de processos e procedimentos de 

fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação, envolvendo: 

 

a) prazos, horários de fornecimento de bens ou prestação dos serviços e locais de entrega, 

quando aplicáveis; 

 

b) documentação mínima exigida, observando modelos adotados pela contratante, padrões 

de qualidade e completude das informações, a exemplo de modelos de desenvolvimento de software, 

relatórios de execução de serviço e/ou fornecimento, controles por parte da contratada, ocorrências etc.; e 

 

c) papeis e responsabilidades, por parte da contratante e da contratada, quando couber. 

 

II - quantificação ou estimativa prévia do volume de serviços demandados ou quantidade 

de bens a serem fornecidos, para comparação e controle; 

 

III - definição de mecanismos formais de comunicação a serem utilizados para troca de 

informações entre a contratada e a Administração, adotando-se preferencialmente as Ordens de Serviço 

ou Fornecimento de Bens; 

 

IV - forma de pagamento, que será efetuado em função dos resultados obtidos; e 

 

V - elaboração dos seguintes modelos de documentos: 

 

a) termo de compromisso, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às 

normas de segurança vigentes no órgão ou entidade, a ser assinado pelo representante legal da 

Contratada; e 

 

b) termo de ciência da declaração de manutenção de sigilo e das normas de segurança 

vigentes no órgão ou entidade, a ser assinado por todos os empregados da contratada diretamente 

envolvidos na contratação. 

 

Parágrafo único.  A critério da Equipe de Planejamento da Contratação, os elementos 

dispostos no inciso V deste artigo poderão constar como Anexo do Termo de Referência ou Projeto 

Básico. 

 

Art. 20.  O Modelo de Gestão do contrato, definido a partir do Modelo de Execução do 

Contrato, deverá contemplar as condições para gestão e fiscalização do contrato de fornecimento da 

Solução de Tecnologia da Informação, observando, quando possível: 

 

I - fixação dos Critérios de Aceitação dos serviços prestados ou bens fornecidos, 

abrangendo métricas, indicadores e níveis de serviços com os valores mínimos aceitáveis para os 

principais elementos que compõe a Solução de Tecnologia da Informação; 

 



II - procedimentos de teste e inspeção, para fins de elaboração dos Termos de Recebimento 

Provisório e Definitivo, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e nos incisos XXII e 

XXIII do art. 2º desta IN, abrangendo:  

 

a) metodologia, formas de avaliação da qualidade e adequação da Solução de Tecnologia 

da Informação às especificações funcionais e tecnológicas, observando: 

 

1. definição de mecanismos de inspeção e avaliação da Solução, a exemplo de inspeção por 

amostragem ou total do fornecimento de bens ou da prestação de serviços; 

 

2. adoção de ferramentas, computacionais ou não, para implantação e acompanhamento 

dos indicadores estabelecidos; 

 

3. origem e formas de obtenção das informações necessárias à gestão e à fiscalização do 

contrato, conforme disposto na alínea “b” do inciso I do art. 19 desta IN;  

 

4. definição de Listas de Verificação e de roteiros de testes para subsidiar a ação dos 

Fiscais do contrato; e 

 

5. garantia de inspeções e diligências, quando aplicáveis, e suas formas de exercício; 

 

b) disponibilidade de recursos humanos necessários às atividades de gestão e fiscalização 

do contrato, inclusive quanto à qualificação técnica e disponibilidade de tempo para aplicação das Listas 

de Verificação e roteiros de testes; 

 

c) demais elementos necessários à elaboração do Plano de Fiscalização, conforme disposto 

no inciso XVII do art. 2º e inciso II do art. 32 desta IN; 

 

III - fixação dos valores e procedimentos para retenção ou glosa no pagamento, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, que só deverá ocorrer quando a contratada: 

 

a) não atingir os valores mínimos aceitáveis fixados nos Critérios de Aceitação, não 

produzir os resultados ou deixar de executar as atividades contratadas; ou 

 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da Solução 

de Tecnologia da Informação, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada; 

 

IV - definição clara e detalhada das sanções administrativas, de acordo com os arts. 86, 87 

e 88 da Lei nº 8.666, de 1993, juntamente com o art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, observando: 

 

a) vinculação aos termos contratuais; 

 

b) proporcionalidade das sanções previstas ao grau do prejuízo causado pelo 

descumprimento das respectivas obrigações; 

 

c) as situações em que advertências ou multas serão aplicadas, com seus percentuais 

correspondentes, que obedecerão a uma escala gradual para as sanções recorrentes; 

 

d) as situações em que o contrato será rescindido por parte da Administração devido ao não 

atendimento de termos contratuais, da recorrência de aplicação de multas ou outros motivos; 



 

e) as situações em que a contratada terá suspensa a participação em licitações e 

impedimento para contratar com a Administração; e 

 

f) as situações em que a contratada será declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração, conforme previsto em Lei; 

 

V - procedimentos para emissão de nota fiscal e pagamento, descontados os valores 

oriundos da aplicação de eventuais glosas ou sanções. 

 

Parágrafo único.  Como apoio à definição dos elementos do Modelo de Gestão do Contrato 

deverá ser observada a Análise de Riscos, conforme disposto no art. 13 desta IN. 

 

Art. 21.  A critério da Equipe de Planejamento da Contratação, as obrigações definidas nos 

arts. 19 e 20 desta IN poderão ser consolidados nas obrigações estabelecidas no art. 18.  

 

Art. 22.  A estimativa de preço da contratação deverá ser realizada pelos Integrantes 

Administrativo e Técnico para elaboração do orçamento detalhado, composta por preços unitários e 

fundamentada em pesquisa no mercado, a exemplo de contratações similares, valores oficiais de 

referência, pesquisa junto a fornecedores ou tarifas públicas. 

 

Art. 23.  A adequação orçamentária e o cronograma físico-financeiro serão elaborados 

pelos Integrantes Requisitante e Técnico, contendo: 

 

I - a estimativa do impacto econômico-financeiro no orçamento do órgão ou entidade, com 

indicação das fontes de recurso; e  

 

II - cronograma de execução física e financeira, contendo o detalhamento das etapas ou 

fases da Solução a ser contratada, com os principais serviços ou bens que a compõe, e a previsão de 

desembolso para cada uma delas. 

 

Art. 24.  Definição do regime de execução do contrato, observado o disposto no inciso VIII 

do art. 6º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

Art. 25.  A definição, pelo Integrante Técnico, dos critérios técnicos de julgamento das 

propostas para a fase de Seleção do Fornecedor, deverá observar o seguinte: 

 

a) a utilização de critérios correntes no mercado; 

 

b) a possibilidade de considerar mais de um atestado relativo ao mesmo quesito de 

capacidade técnica, quando necessário para a comprovação da aptidão; 

 

c) a vedação da indicação de entidade certificadora, exceto nos casos previamente 

dispostos em normas do governo federal; 

 

d) a vedação de pontuação com base em atestados relativos à duração de trabalhos 

realizados pelo licitante; 

 

e) a vedação de pontuação progressiva de mais de um atestado para o mesmo quesito de 

capacidade técnica; e 



 

f) a justificativa dos critérios de pontuação em termos do benefício que trazem para a 

contratante. 

 

Seção II 

 

Seleção do Fornecedor 

 

Art. 26.  A fase de Seleção do Fornecedor observará as normas pertinentes, incluindo o 

disposto na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 2.271, de 1997, no Decreto 

nº 3.555, de 2000, no Decreto nº 5.450, de 2005, no Decreto nº 7.174, de 2010, no Decreto nº 7.892, de 

2013 e no Decreto nº 8.250, de 2014. 

 

Parágrafo único.  É obrigatória a utilização da modalidade Pregão para as contratações de 

que trata esta IN sempre que a Solução de Tecnologia da Informação for enquadrada como bens ou 

serviços comuns, conforme o art. 1º da Lei nº 10.520, de 2002, preferencialmente na forma eletrônica, de 

acordo com o Decreto nº 5.450, de 2005.  

 

Art. 27.  A fase de Seleção do Fornecedor terá início com o encaminhamento do Termo de 

Referência ou Projeto Básico pela Área de Tecnologia da Informação à Área de Licitações.  

 

Art. 28.  Caberá a Área de Licitações conduzir as etapas da fase de Seleção do Fornecedor. 

 

Art. 29.  Caberá a Área de Tecnologia da Informação, com a participação do Integrante 

Técnico, durante a fase de Seleção do Fornecedor: 

 

I - analisar as sugestões feitas pelas Áreas de Licitações e Jurídica para o Termo de 

Referência ou Projeto Básico e demais documentos; 

 

II - apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de Licitação na resposta aos 

questionamentos ou às impugnações dos licitantes; e 

 

III - apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de Licitação na análise e julgamento 

das propostas e dos recursos apresentados pelos licitantes.  

 

Art. 30.  A fase de Seleção do Fornecedor se encerrará com a assinatura do contrato e com 

a nomeação do: 

 

I - Gestor do Contrato; 

 

II - Fiscal Técnico do Contrato; 

 

III - Fiscal Requisitante do Contrato; e 

 

IV - Fiscal Administrativo do Contrato. 

 

§ 1º  As nomeações descritas neste artigo serão realizadas pela autoridade competente da 

Área Administrativa, observado o disposto nos incisos V, VI, VII e VIII do art. 2; (Redação dada pela Instrução 

Normativa N° 2, de 12 de janeiro de 2015) 
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§ 2º  Os Fiscais Técnico, Requisitante e Administrativo do Contrato poderão ser os 

Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação; 

 

§ 3º  A Equipe de Planejamento da Contratação será automaticamente destituída quando da 

assinatura do contrato.  

 

Seção III 
 

Gestão do Contrato 

 

Art. 31.  A fase de Gestão do Contrato visa acompanhar e garantir a adequada prestação 

dos serviços e o fornecimento dos bens que compõem a Solução de Tecnologia da Informação durante 

todo o período de execução do contrato. 

 

Subseção I 

 

Do início do contrato 

 

Art. 32.  As atividades de início do contrato compreendem: 

 

I - elaboração do Plano de Inserção da contratada, pelo Gestor do Contrato e pelos Fiscais 

Técnico, Administrativo e Requisitante do Contrato, observando o disposto nos arts. 17, 18, 19 e 20 e a 

proposta vencedora, contemplando, no mínimo: 

 

a) o repasse à contratada de conhecimentos necessários à execução dos serviços ou ao 

fornecimento de bens; e  

 

b) a disponibilização de infraestrutura à contratada, quando couber; 

 

II - elaboração do Plano de Fiscalização da contratada, pelo Gestor do Contrato e pelos 

Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do Contrato, observando o disposto nos arts. 17, 18, 19 e 

20 e a proposta da contratada, contemplando, no mínimo: 

 

a) o refinamento dos procedimentos de teste e inspeção detalhados no Modelo de Gestão 

do contrato, para fins de elaboração dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo; 

 

b) configuração e/ou criação de ferramentas, computacionais ou não, para implantação e 

acompanhamento dos indicadores; e 

 

c) refinamento ou elaboração de Listas de Verificação e de roteiros de testes com base nos 

recursos disponíveis para aplicá-los. 

 

III - realização de reunião inicial convocada pelo Gestor do Contrato com a participação 

dos Fiscais Técnico, Requisitante e Administrativo do Contrato, da contratada e dos demais 

intervenientes por ele identificados, cuja pauta observará, pelo menos: 

 

a) presença do representante legal da contratada, que apresentará o preposto da mesma; 

 

b) entrega, por parte da contratada, do termo de compromisso e do termo de ciência, 

conforme art. 19, inciso V; e 



 

c) esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do 

contrato. 

 

Parágrafo único.  A critério do Gestor e dos Fiscais do contrato, o Plano de Inserção e o 

Plano de Fiscalização poderão compor um único documento. 

 

Subseção II 

 

Do encaminhamento formal de demandas 

 

Art. 33.  O encaminhamento formal de demandas deverá ocorrer preferencialmente por 

meio do encaminhamento de Ordens de Serviço ou Fornecimento de Bens ou conforme definido no 

Modelo de Execução do contrato, disposto no art. 19, e deverá conter, no mínimo: 

 

I - a definição e a especificação dos serviços a serem realizados ou bens a serem 

fornecidos; 

 

II - o volume de serviços a serem realizados ou a quantidade de bens a serem fornecidos 

segundo as métricas definidas em contrato; 

 

III - o cronograma de realização dos serviços ou entrega dos bens, incluídas todas as 

tarefas significativas e seus respectivos prazos; e 

 

IV - a identificação dos responsáveis pela solicitação na Área Requisitante da Solução. 

 

Parágrafo único.  O encaminhamento das demandas deverá ser planejado visando a 

garantir que os prazos para entrega final de todos os bens e serviços que compõe a Solução de Tecnologia 

da Informação, satisfeitas as condições dispostas no art. 19 desta norma, estejam compreendidos dentro 

do prazo de vigência contratual. 

 

Subseção III 

 

Do monitoramento da execução 

 

Art. 34.  O monitoramento da execução deverá observar o disposto no Plano de 

Fiscalização da contratada e o disposto no Modelo de Gestão do contrato, e consiste em: 

 

I - confecção e assinatura do Termo de Recebimento Provisório, a cargo do Fiscal Técnico 

do Contrato, quando da entrega do objeto resultante de cada Ordem de Serviço ou de Fornecimento de 

Bens; 

 

II - avaliação da qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e justificativas, a 

partir da aplicação das Listas de Verificação e de acordo com os Critérios de Aceitação definidos em 

contrato, a cargo dos Fiscais Técnico e Requisitante do Contrato; 

 

III - identificação de não conformidade com os termos contratuais, a cargo dos Fiscais 

Técnico e Requisitante do Contrato; 

 

IV - verificação de aderência aos termos contratuais, a cargo do Fiscal Administrativo do 



Contrato; 

 

V - verificação da manutenção das condições classificatórias referentes à pontuação obtida 

e à habilitação técnica, a cargo dos Fiscais Administrativo e Técnico do Contrato; 

 

VI - encaminhamento das demandas de correção à contratada, a cargo do Gestor do 

Contrato ou, por delegação de competência, do Fiscal Técnico do Contrato; 

 

VII - encaminhamento de indicação de glosas e sanções por parte do Gestor do Contrato 

para a Área Administrativa; 

 

VIII - confecção e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo para fins de 

encaminhamento para pagamento, a cargo do Gestor e do Fiscal Requisitante do Contrato, com base nas 

informações produzidas nos incisos I a VII deste artigo; 

 

IX - autorização para emissão de nota(s) fiscal(is), a ser(em) encaminhada(s) ao preposto 

da contratada, a cargo do Gestor do Contrato; 

 

X - verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de 

pagamento, a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato; 

 

XI - verificação da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da 

contratação, a cargo do Fiscal Requisitante do Contrato, com apoio do Fiscal Técnico do Contrato; 

 

XII - verificação de manutenção das condições definidas nos Modelos de Execução e de 

Gestão do contrato, conforme disposto nos arts. 19 e 20, respectivamente, a cargo dos Fiscais Técnico e 

Requisitante do Contrato; 

 

XIII - encaminhamento à Área Administrativa de eventuais pedidos de modificação 

contratual, a cargo do Gestor do Contrato; e 

 

XIV - manutenção do Histórico de Gestão do Contrato, contendo registros formais de todas 

as ocorrências positivas e negativas da execução do contrato, por ordem histórica, a cargo do Gestor do 

Contrato. 

 

Parágrafo único.  No caso de substituição ou inclusão de empregados por parte da 

contratada, o preposto deverá entregar termo de ciência assinado pelos novos empregados envolvidos na 

execução contratual, conforme art. 19, inciso V. 

 

Subseção IV 

 

Da transição e do encerramento contratual 

 

Art. 35.  As atividades de transição contratual, quando aplicáveis, e de encerramento do 

contrato deverão observar: 

 

I - a manutenção dos recursos materiais e humanos necessários à continuidade do negócio 

por parte da Administração; 

 

II - a entrega de versões finais dos produtos e da documentação; 



 

III - a transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção da Solução 

de Tecnologia da Informação; 

 

IV - a devolução de recursos; 

 

V - a revogação de perfis de acesso; 

 

VI - a eliminação de caixas postais; e 

 

VII - outras que se apliquem. 

 

Art. 36.  No caso de aditamento contratual, o Gestor do Contrato deverá, com base na 

documentação contida no Histórico de Gestão do Contrato e nos princípios da manutenção da 

necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, encaminhar à Área Administrativa, com pelo 

menos 60 (sessenta) dias de antecedência do término do contrato, documentação explicitando os motivos 

para tal aditamento. 

 

Art. 37.  Os softwares resultantes de serviços de desenvolvimento deverão ser catalogados 

pela contratante e, sempre que aplicável, disponibilizados no Portal do Software Público Brasileiro de 

acordo com o regulamento do Órgão Central do SISP. 

 

Capítulo III 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 38.  Aplica-se subsidiariamente às contratações de que trata esta norma o disposto na 

IN nº 2, de 30 de abril de 2008, e suas alterações, que disciplina as contratações de serviços gerais. 

 

Art. 39.  As Áreas de Compras, Licitações e Contratos dos órgãos e entidades apoiarão as 

atividades da contratação, de acordo com as suas atribuições regimentais. 

 

Art. 40.  As normas dispostas nesta IN deverão ser aplicadas nas prorrogações contratuais, 

ainda que de contratos assinados antes do início da vigência desta IN. 

 

Parágrafo único.  Nos casos em que os ajustes não forem considerados viáveis, o órgão ou 

entidade deverá justificar esse fato, prorrogar uma única vez pelo período máximo de 12 (doze) meses e 

imediatamente iniciar novo processo de contratação.  

 

Art. 41.  Esta Instrução Normativa entrará em vigor em 2 de janeiro de 2015, quando 

restará revogada a Instrução Normativa SLTI/MP nº 4, de 12 de novembro de 2010, e suas alterações. 
(Redação dada pela Instrução Normativa N° 2, de 12 de janeiro de 2015) 

 

 

 

 

LORENI F. FORESTI 
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

(Republicação em atendimento ao disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011.)

Mensagem de veto

Vigência

(Vide Decreto nº 8.538, de 2015)

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;
altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da
Consolidação das Leis  do Trabalho   CLT,  aprovada pelo DecretoLei no  5.452,
de 1o  de maio  de  1943,  da  Lei  no  10.189,  de  14  de  fevereiro  de  2001,  da  Lei
Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5
de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art.  1o    Esta  Lei  Complementar  estabelece  normas  gerais  relativas  ao  tratamento  diferenciado  e  favorecido  a  ser  dispensado  às  microempresas  e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere:

I    à  apuração  e  recolhimento  dos  impostos  e  contribuições  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  mediante  regime  único  de
arrecadação, inclusive obrigações acessórias;

II  ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias;

III    ao  acesso  a  crédito  e  ao  mercado,  inclusive  quanto  à  preferência  nas  aquisições  de  bens  e  serviços  pelos  Poderes  Públicos,  à  tecnologia,  ao
associativismo e às regras de inclusão. 

IV  ao cadastro nacional único de contribuintes a que se refere o inciso IV do parágrafo único do art. 146, in fine, da Constituição Federal.               (Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 1o  Cabe ao Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) apreciar a necessidade de revisão, a partir de 1o de janeiro de 2015, dos valores expressos em
moeda nesta Lei Complementar. 

§ 2o  (VETADO). 

§  3o    Ressalvado  o  disposto  no  Capítulo  IV,  toda  nova  obrigação  que  atinja  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  deverá  apresentar,  no
instrumento que a instituiu, especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para cumprimento.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147,
de 2014)

§ 4o  Na especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido de que trata o § 3o, deverá constar prazo máximo, quando forem necessários
procedimentos adicionais, para que os órgãos fiscalizadores cumpram as medidas necessárias à emissão de documentos, realização de vistorias e atendimento
das demandas realizadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte com o objetivo de cumprir a nova obrigação.         (Incluído pela Lei Complementar
nº 147, de 2014)

§ 5o  Caso o órgão fiscalizador descumpra os prazos estabelecidos na especificação do tratamento diferenciado e favorecido, conforme o disposto no § 4o,
a nova obrigação será  inexigível até que seja  realizada visita para  fiscalização orientadora e seja  reiniciado o prazo para regularização.                (Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)

§ 6o  A ausência de especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido ou da determinação de prazos máximos, de acordo com os §§ 3o e
4o, tornará a nova obrigação inexigível para as microempresas e empresas de pequeno porte.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 7o  A inobservância do disposto nos §§ 3o a 6o resultará em atentado aos direitos e garantias  legais assegurados ao exercício profissional da atividade
empresarial.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Art.  2o    O  tratamento  diferenciado  e  favorecido  a  ser  dispensado  às  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  de  que  trata  o  art.  1o  desta  Lei
Complementar será gerido pelas instâncias a seguir especificadas:

I  Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, como  representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e

II    Fórum  Permanente  das  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte,  com  a  participação  dos  órgãos  federais  competentes  e  das  entidades
vinculadas ao setor, para tratar dos demais aspectos, ressalvado o disposto no inciso III do caput deste artigo;

III    Comitê  para  Gestão  da  Rede  Nacional  para  a  Simplificação  do  Registro  e  da  Legalização  de  Empresas  e  Negócios,  vinculado  ao  Ministério  do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, composto por representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e demais órgãos de
apoio  e  de  registro  empresarial,  na  forma  definida  pelo  Poder  Executivo,  para  tratar  do  processo  de  registro  e  de  legalização  de  empresários  e  de  pessoas
jurídicas.

III  Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios  CGSIM, vinculado à Secretaria da
Micro e Pequena Empresa da Presidência da República,  composto  por  representantes  da União,  dos Estados  e  do Distrito  Federal,  dos Municípios  e  demais
órgãos  de  apoio  e  de  registro  empresarial,  na  forma  definida  pelo Poder Executivo,  para  tratar  do  processo  de  registro  e  de  legalização  de  empresários  e  de
pessoas jurídicas.        (Redação pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 1º  Os Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo serão presididos e coordenados por representantes da União. 

§ 2º  Os representantes dos Estados e do Distrito Federal nos Comitês referidos nos  incisos  I e  III do caput deste artigo serão  indicados pelo Conselho
Nacional de Política Fazendária   CONFAZ e os dos Municípios serão  indicados, um pela entidade  representativa das Secretarias de Finanças das Capitais e
outro pelas entidades de representação nacional dos Municípios brasileiros. 

§ 3º  As entidades de representação referidas no inciso III do caput e no § 2º deste artigo serão aquelas regularmente constituídas há pelo menos 1 (um)
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ano antes da publicação desta Lei Complementar. 

§ 4º  Os Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo elaborarão seus regimentos internos mediante resolução. 

§ 5o O Fórum referido no inciso II do caput deste artigo, que tem por finalidade orientar e assessorar a formulação e coordenação da política nacional de
desenvolvimento  das  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  bem  como  acompanhar  e  avaliar  a  sua  implantação,  será  presidido  e  coordenado  pelo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

§ 5o    O  Fórum  referido  no  inciso  II  do  caput deste artigo  tem  por  finalidade  orientar  e  assessorar  a  formulação  e  coordenação  da  política  nacional  de
desenvolvimento  das microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  bem  como  acompanhar  e  avaliar  a  sua  implantação,  sendo  presidido  e  coordenado  pela
Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República.     (Redação dada pela Lei nº 12.792, de 2013)

§ 6º   Ao Comitê de que  trata o  inciso  I do caput deste artigo compete  regulamentar a opção, exclusão,  tributação,  fiscalização, arrecadação,  cobrança,
dívida  ativa,  recolhimento  e  demais  itens  relativos  ao  regime  de  que  trata  o  art.  12  desta  Lei  Complementar,  observadas  as  demais  disposições  desta  Lei
Complementar. 

§ 7º  Ao Comitê de que trata o inciso III do caput deste artigo compete, na forma da lei, regulamentar a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento,
licenças, permissão, autorização, registros e demais  itens relativos à abertura,  legalização e  funcionamento de empresários e de pessoas  jurídicas de qualquer
porte, atividade econômica ou composição societária. 

§ 8º  Os membros dos Comitês de que  tratam os  incisos  I e  III do caput deste artigo serão designados,  respectivamente, pelos Ministros de Estado da
Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mediante indicação dos órgãos e entidades vinculados.

§ 8o   Os membros dos Comitês de que tratam os  incisos I e III do caput deste artigo serão designados,  respectivamente, pelos Ministros de Estado da
Fazenda e da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, mediante indicação dos órgãos e entidades vinculados.        (Redação pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 9o  O CGSN poderá determinar, com relação à microempresa e à empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a forma, a periodicidade e o
prazo:        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

I    de entrega à Secretaria  da Receita Federal  do Brasil   RFB de uma única declaração  com dados  relacionados  a  fatos  geradores,  base  de  cálculo  e
valores da contribuição para a Seguridade Social devida sobre a  remuneração do  trabalho,  inclusive a descontada dos  trabalhadores a serviço da empresa, do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  FGTS e outras informações de interesse do Ministério do Trabalho e Emprego  MTE, do Instituto Nacional do Seguro
Social  INSS e do Conselho Curador do FGTS, observado o disposto no § 7o deste artigo; e        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

II  do recolhimento das contribuições descritas no inciso I e do FGTS.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§  10.   O  recolhimento  de  que  trata  o  inciso  II  do  §  9o  deste  artigo  poderá  se  dar  de  forma  unificada  relativamente  aos  tributos  apurados  na  forma  do
Simples Nacional.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 11.   A entrega da declaração de que trata o  inciso I do § 9o substituirá, na  forma regulamentada pelo CGSN, a obrigatoriedade de entrega de  todas as
informações,  formulários  e  declarações  a  que  estão  sujeitas  as  demais  empresas  ou  equiparados  que  contratam  trabalhadores,  inclusive  relativamente  ao
recolhimento do FGTS, à Relação Anual de Informações Sociais e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.        (Incluído pela Lei Complementar nº
147, de 2014)

§ 12.  Na hipótese de recolhimento do FGTS na forma do inciso II do § 9o deste artigo, devese assegurar a  transferência dos recursos e dos elementos
identificadores do recolhimento ao gestor desse fundo para crédito na conta vinculada do trabalhador.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§  13.   O  documento  de  que  trata  o  inciso  I  do  §  9o  tem  caráter  declaratório,  constituindo  instrumento  hábil  e  suficiente  para  a  exigência  dos  tributos,
contribuições e dos débitos fundiários que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nele prestadas.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147,
de 2014)

CAPÍTULO II

DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Art. 3º  Para  os  efeitos  desta  Lei  Complementar,  consideramse microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte,  a  sociedade  empresária,  a  sociedade
simples, a empresa individual de responsabilidade  limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de  janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I  no caso da microempresa, aufira, em cada anocalendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II  no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada anocalendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou
inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

§ 1º   Considerase  receita bruta, para  fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o
preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

§ 2º  No caso de início de atividade no próprio anocalendário, o limite a que se refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a
microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses. 

§  3º    O  enquadramento  do  empresário  ou  da  sociedade  simples  ou  empresária  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  bem  como  o  seu
desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados. 

§ 4º Não poderá  se  beneficiar  do  tratamento  jurídico  diferenciado  previsto  nesta  Lei  Complementar,  incluído  o  regime  de  que  trata  o  art.  12  desta  Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

I  de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

II  que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

III  de cujo capital participe pessoa física que seja  inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba  tratamento  jurídico diferenciado
nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

IV  cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

V  cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
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de que trata o inciso II do caput deste artigo;

VI  constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

VII  que participe do capital de outra pessoa jurídica;

VIII   que exerça atividade de banco comercial,  de  investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito,  financiamento e
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalização ou de previdência complementar;

IX  resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos
calendário anteriores;

X  constituída sob a forma de sociedade por ações.

XI    cujos  titulares  ou  sócios  guardem,  cumulativamente,  com  o  contratante  do  serviço,  relação  de  pessoalidade,  subordinação  e  habitualidade.             
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 5o O disposto nos  incisos  IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais  de
compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei
Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham
como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 6º   Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte  incorrer  em alguma das  situações previstas nos  incisos do § 4o, será  excluída  do
tratamento  jurídico  diferenciado  previsto  nesta  Lei  Complementar,  bem  como  do  regime  de  que  trata  o  art.  12,  com  efeitos  a  partir  do mês  seguinte  ao  que
incorrida a situação impeditiva.

§ 7o  Observado o disposto no § 2o deste artigo, no caso de início de atividades, a microempresa que, no anocalendário, exceder o limite de receita bruta
anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no anocalendário seguinte, à condição de empresa de pequeno porte.

§ 8o  Observado o disposto no § 2o deste artigo, no caso de  início de atividades, a empresa de pequeno porte que, no anocalendário, não ultrapassar o
limite de receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no anocalendário seguinte, à condição de microempresa.

§ 9º  A empresa de pequeno porte que, no anocalendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo  fica excluída,
no mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para
todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9oA, 10 e 12.

§ 9oA.   Os  efeitos  da  exclusão  prevista  no  §  9o  darseão  no  anocalendário  subsequente  se  o  excesso  verificado  em  relação  à  receita  bruta  não  for
superior a 20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput.

§ 10.  A empresa de pequeno porte que no decurso do anocalendário de início de atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta de que trata o
§ 2o estará excluída do  tratamento  jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que  trata o art. 12 desta Lei Complementar,
com efeitos retroativos ao início de suas atividades.

§ 11.  Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados e os respectivos Municípios adotarem um dos limites previstos nos incisos I e II do caput do art. 19 e
no art. 20,  caso  a  receita  bruta  auferida  pela  empresa  durante  o  anocalendário  de  início  de  atividade  ultrapasse  1/12  (um  doze  avos)  do  limite  estabelecido
multiplicado pelo número de meses de funcionamento nesse período, a empresa não poderá recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, relativos ao
estabelecimento localizado na unidade da federação que os houver adotado, com efeitos retroativos ao início de suas atividades.

§ 12.   A exclusão de que  trata o § 10 não  retroagirá ao  início das atividades se o excesso verificado em relação à  receita bruta não  for superior a 20%
(vinte por cento) do respectivo limite referido naquele parágrafo, hipótese em que os efeitos da exclusão darseão no anocalendário subsequente.

§ 13.  O impedimento de que trata o § 11 não retroagirá ao início das atividades se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20%
(vinte por cento) dos respectivos limites referidos naquele parágrafo, hipótese em que os efeitos do impedimento ocorrerão no anocalendário subsequente.

§ 14.  Para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, poderão ser auferidas receitas no mercado interno até o limite previsto no inciso II do
caput  ou no § 2o, conforme o  caso,  e,  adicionalmente,  receitas decorrentes da exportação de mercadorias,  inclusive  quando  realizada  por meio  de  comercial
exportadora ou da sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, desde que as receitas de exportação também não excedam os
referidos limites de receita bruta anual.

§  14.    Para  fins  de  enquadramento  como microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  poderão  ser  auferidas  receitas  no mercado  interno  até  o  limite
previsto no inciso II do caput ou no § 2o, conforme o caso, e, adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços,  inclusive quando
realizada  por meio  de  comercial  exportadora  ou  da  sociedade  de  propósito  específico  prevista  no  art.  56  desta  Lei  Complementar,  desde  que  as  receitas  de
exportação também não excedam os referidos limites de receita bruta anual.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

§ 15.  Na hipótese do § 14, para fins de determinação da alíquota de que trata o § 1o do art. 18, da base de cálculo prevista em seu § 3o e das majorações
de alíquotas previstas em seus §§ 16, 16A, 17 e 17A, será considerada a receita bruta total da empresa nos mercados interno e externo.

§ 15.  Na hipótese do § 14, para fins de determinação da alíquota de que trata o § 1o do art. 18, da base de cálculo prevista em seu § 3o e das majorações
de  alíquotas  previstas  em  seus  §§  16,  16A,  17  e  17A,  serão  consideradas  separadamente  as  receitas  brutas  auferidas  no  mercado  interno  e  aquelas
decorrentes da exportação.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

§ 16.  O disposto neste artigo será regulamentado por resolução do CGSN.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Art. 3oA.  Aplicase ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar conceituado na Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, com situação regular na
Previdência Social e no Município que tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3o o disposto nos arts. 6o e 7o, nos
Capítulos  V  a  X,  na  Seção  IV  do  Capítulo  XI  e  no  Capítulo  XII  desta  Lei  Complementar,  ressalvadas  as  disposições  da  Lei  no  11.718,  de  20  de  junho  de
2008.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Parágrafo  único.    A  equiparação  de  que  trata  o  caput  não  se  aplica  às  disposições  do  Capítulo  IV  desta  Lei  Complementar.                (Incluído  pela  Lei
Complementar nº 147, de 2014)

Art. 3oB.  Os dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de
pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4o do art. 3o, ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, por vedação
ou por opção.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

CAPÍTULO III
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DA INSCRIÇÃO E DA BAIXA

Art. 4o  Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de
governo,  deverão  considerar  a  unicidade  do  processo  de  registro  e  de  legalização  de  empresários  e  de  pessoas  jurídicas,  para  tanto  devendo  articular  as
competências próprias  com aquelas dos demais membros,  e buscar,  em conjunto,  compatibilizar  e  integrar procedimentos,  de modo a evitar  a  duplicidade de
exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

§ 1o   O processo de abertura,  registro,  alteração e baixa do Microempreendedor  Individual  (MEI)  de que  trata o art.  18A desta Lei Complementar,  bem
como  qualquer  exigência  para  o  início  de  seu  funcionamento,  deverão  ter  trâmite  especial  e  simplificado,  preferencialmente  eletrônico,  opcional  para  o
empreendedor na forma a ser disciplinada pelo CGSIM, observado o seguinte:

§ 1o  O processo de abertura, registro, alteração e baixa da microempresa e empresa de pequeno porte, bem como qualquer exigência para o início de seu
funcionamento, deverão  ter  trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico, opcional para o empreendedor, observado o seguinte:                  (Redação
dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

I  poderão ser dispensados o uso da firma, com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas ao
estado civil e regime de bens, bem como remessa de documentos, na forma estabelecida pelo CGSIM; e

II    o  cadastro  fiscal  estadual  ou  municipal  poderá  ser  simplificado  ou  ter  sua  exigência  postergada,  sem  prejuízo  da  possibilidade  de  emissão  de
documentos fiscais de compra, venda ou prestação de serviços, vedada, em qualquer hipótese, a imposição de custos pela autorização para emissão, inclusive
na modalidade avulsa.

II  (Revogado).        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)     (Produção de efeito)

§ 2º (REVOGADO)

§ 3º Ficam  reduzidos a 0  (zero) os valores  referentes a  taxas, emolumentos e demais  custos  relativos à abertura, à  inscrição, ao  registro, ao alvará, à
licença, ao cadastro e aos demais itens relativos ao disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 3o   Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar,  ficam reduzidos a 0  (zero)  todos os custos,  inclusive prévios,  relativos à abertura, à  inscrição, ao
registro,  ao  funcionamento,  ao  alvará,  à  licença,  ao  cadastro,  às  alterações  e  procedimentos  de  baixa  e  encerramento  e  aos  demais  itens  relativos  ao
Microempreendedor  Individual,  incluindo  os  valores  referentes  a  taxas,  a  emolumentos  e  a  demais  contribuições  relativas  aos  órgãos  de  registro,  de
licenciamento,  sindicais,  de  regulamentação,  de  anotação  de  responsabilidade  técnica,  de  vistoria  e  de  fiscalização  do  exercício  de  profissões
regulamentadas.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 3oA.  O agricultor familiar, definido conforme a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e identificado pela Declaração de Aptidão ao Pronaf  DAP física ou
jurídica, bem como o MEI e o empreendedor de economia solidária ficam isentos de taxas e outros valores relativos à fiscalização da vigilância sanitária.             
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 4o  No caso do MEI, de que trata o art. 18A desta Lei Complementar, a cobrança associativa ou oferta de serviços privados relativos aos atos de que
trata  o  §  3o  deste  artigo  somente  poderá  ser  efetuada  a  partir  de  demanda  prévia  do  próprio  MEI,  firmado  por  meio  de  contrato  com  assinatura  autógrafa,
observandose que:        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

I    para  a  emissão  de  boletos  de  cobrança,  os  bancos  públicos  e  privados  deverão  exigir  das  instituições  sindicais  e  associativas  autorização  prévia
específica a ser emitida pelo CGSIM;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

II  o desrespeito ao disposto neste parágrafo configurará vantagem ilícita pelo induzimento ao erro em prejuízo do MEI, aplicandose as sanções previstas
em lei.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 5o  (VETADO).        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Art. 5o  Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, no âmbito de suas atribuições, deverão
manter  à  disposição  dos  usuários,  de  forma  presencial  e  pela  rede mundial  de  computadores,  informações,  orientações  e  instrumentos,  de  forma  integrada  e
consolidada, que permitam pesquisas prévias às etapas de  registro ou  inscrição,  alteração  e  baixa  de  empresários  e  pessoas  jurídicas,  de modo a  prover  ao
usuário certeza quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade do registro ou inscrição.

Parágrafo único.  As pesquisas prévias à elaboração de ato constitutivo ou de sua alteração deverão bastar a que o usuário seja informado pelos órgãos e
entidades competentes:

I  da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possibilidade de exercício da atividade desejada no local escolhido;

II  de todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção de licenças de autorização de funcionamento, segundo a atividade pretendida, o porte, o grau
de risco e a localização; e

III  da possibilidade de uso do nome empresarial de seu interesse.

Art.  6o    Os  requisitos  de  segurança  sanitária,  metrologia,  controle  ambiental  e  prevenção  contra  incêndios,  para  os  fins  de  registro  e  legalização  de
empresários e pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, no
âmbito de suas competências.

§ 1o   Os  órgãos  e  entidades  envolvidos  na  abertura  e  fechamento  de  empresas  que  sejam  responsáveis  pela  emissão  de  licenças  e  autorizações  de
funcionamento    somente  realizarão  vistorias  após  o  início  de  operação  do  estabelecimento,  quando  a  atividade,  por  sua  natureza,  comportar  grau  de  risco
compatível com esse procedimento.

§ 2o  Os órgãos e entidades competentes definirão, em 6 (seis) meses, contados da publicação desta Lei Complementar, as atividades cujo grau de risco
seja considerado alto e que exigirão vistoria prévia.

§  3o    Na  falta  de  legislação  estadual,  distrital  ou  municipal  específica  relativa  à  definição  do  grau  de  risco  da  atividade  aplicarseá  resolução  do
CGSIM.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 4o    A  classificação de baixo  grau de  risco permite  ao empresário  ou à  pessoa  jurídica  a  obtenção do  licenciamento  de atividade mediante  o  simples
fornecimento  de  dados  e  a  substituição  da  comprovação  prévia  do  cumprimento  de  exigências  e  restrições  por  declarações  do  titular  ou  responsável.             
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 5o  O disposto neste artigo não é impeditivo da inscrição fiscal.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
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Art. 7o   Exceto nos  casos em que o grau de  risco da atividade  seja  considerado alto,  os Municípios  emitirão Alvará  de Funcionamento Provisório,  que
permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro.

Parágrafo único.  Nos casos referidos no caput deste artigo, poderá o Município conceder Alvará de Funcionamento Provisório para o microempreendedor
individual, para microempresas e para empresas de pequeno porte:

I  instaladas em áreas desprovidas de regulação fundiária legal ou com regulamentação precária; ou

I  instaladas em área ou edificação desprovidas de regulação fundiária e imobiliária, inclusive habitese; ou        (Incluído pela Lei Complementar nº 147,
de 2014)

II  em residência do microempreendedor individual ou do titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na hipótese em que a atividade
não gere grande circulação de pessoas.

Art.  8o    Será  assegurado  aos  empresários  entrada  única  de  dados  cadastrais  e  de  documentos,  resguardada  a  independência  das  bases  de  dados  e
observada a necessidade de informações por parte dos órgãos e entidades que as integrem. 

Art. 8o  Será assegurado aos empresários e pessoas jurídicas:        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

I  entrada única de dados e documentos;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

II  processo de registro e legalização integrado entre os órgãos e entes envolvidos, por meio de sistema informatizado que garanta:        (Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)

a) sequenciamento das seguintes etapas: consulta prévia de nome empresarial e de viabilidade de  localização,  registro empresarial,  inscrições  fiscais e
licenciamento de atividade;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

b) criação da base nacional cadastral única de empresas;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

III   identificação nacional cadastral única que corresponderá ao número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas  CNPJ.                (Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 1o  O sistema de que trata o inciso II do caput deve garantir aos órgãos e entidades integrados:        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

I  compartilhamento irrestrito dos dados da base nacional única de empresas;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

II    autonomia  na  definição  das  regras  para  comprovação  do  cumprimento  de  exigências  nas  respectivas  etapas  do  processo.                (Incluído  pela  Lei
Complementar nº 147, de 2014)

§ 2o  A identificação nacional cadastral única substituirá para todos os efeitos as demais inscrições, sejam elas federais, estaduais ou municipais, após a
implantação do sistema a que se refere o  inciso II do caput, no prazo e na forma estabelecidos pelo CGSIM.             (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de
2014)

§  3o    É  vedado  aos  órgãos  e  entidades  integrados  ao  sistema  informatizado  de  que  trata  o  inciso  II  do  caput  o  estabelecimento  de  exigências  não
previstas em lei.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 4o  A coordenação do desenvolvimento e da implantação do sistema de que trata o inciso II do caput ficará a cargo do CGSIM.        (Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)

Art.  9o    O  registro  dos  atos  constitutivos,  de  suas  alterações  e  extinções  (baixas),  referentes  a  empresários  e  pessoas  jurídicas  em  qualquer  órgão
envolvido  no  registro  empresarial  e  na  abertura  da  empresa,  dos  3  (três)  âmbitos  de  governo,  ocorrerá  independentemente  da  regularidade  de  obrigações
tributárias,  previdenciárias  ou  trabalhistas,  principais  ou  acessórias,  do  empresário,  da  sociedade,  dos  sócios,  dos  administradores  ou  de  empresas  de  que
participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

Art. 9o  O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3
(três)    âmbitos  de  governo  ocorrerá  independentemente  da  regularidade  de  obrigações  tributárias,  previdenciárias  ou  trabalhistas,  principais  ou  acessórias,  do
empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares,
dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.       (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§  1o    O  arquivamento,  nos  órgãos  de  registro,  dos  atos  constitutivos  de  empresários,  de  sociedades  empresárias  e  de  demais  equiparados  que  se
enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o arquivamento de suas alterações são dispensados das seguintes exigências:

I   certidão de  inexistência de condenação criminal, que será substituída por declaração do  titular ou administrador,  firmada sob as penas da  lei, de não
estar impedido de exercer atividade mercantil ou a administração de sociedade, em virtude de condenação criminal;

II  prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza.

§ 2o  Não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte o disposto no § 2o do art. 1o da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994.

§  3º    No  caso  de  existência  de  obrigações  tributárias,  previdenciárias  ou  trabalhistas  referidas  no  caput,  o  titular,  o  sócio  ou  o  administrador  da
microempresa e da empresa de pequeno porte que se encontre sem movimento há mais de 12 (doze) meses poderá solicitar a baixa nos registros dos órgãos
públicos  federais,  estaduais  e  municipais  independentemente  do  pagamento  de  débitos  tributários,  taxas  ou  multas  devidas  pelo  atraso  na  entrega  das
respectivas declarações nesses períodos, observado o disposto nos §§ 4º e 5º.

§ 3o  (Revogado).       (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 4º  A baixa referida no § 3º não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes
da  simples  falta  de  recolhimento  ou  da  prática  comprovada  e  apurada  em  processo  administrativo  ou  judicial  de  outras  irregularidades  praticadas  pelos
empresários, pelas microempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por seus titulares, sócios ou administradores.

§ 4o    A  baixa  do  empresário  ou  da  pessoa  jurídica  não  impede  que,  posteriormente,  sejam  lançados  ou  cobrados  tributos,  contribuições  e  respectivas
penalidades,  decorrentes  da  falta  do  cumprimento  de  obrigações  ou  da  prática  comprovada  e  apurada  em  processo  administrativo  ou  judicial  de  outras
irregularidades  praticadas  pelos  empresários,  pelas  pessoas  jurídicas  ou  por  seus  titulares,  sócios  ou  administradores.                (Redação  dada  pela  Lei
Complementar nº 147, de 2014)

§ 5º A solicitação de baixa na hipótese prevista no § 3º deste artigo importa responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do
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período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

§ 5o    A  solicitação  de  baixa  do  empresário  ou  da  pessoa  jurídica  importa  responsabilidade  solidária  dos  empresários,  dos  titulares,  dos  sócios  e  dos
administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 6º  Os órgãos referidos no caput deste artigo terão o prazo de 60 (sessenta) dias para efetivar a baixa nos respectivos cadastros.

§ 7º Ultrapassado o prazo previsto no § 6º deste artigo sem manifestação do órgão competente, presumirseá a baixa dos registros das microempresas e
a das empresas de pequeno porte.

§  8º  Excetuado  o  disposto  nos  §§  3º  a  5º  deste  artigo,  na  baixa  de  microempresa  ou  de  empresa  de  pequeno  porte  aplicarseão  as  regras  de
responsabilidade previstas para as demais pessoas jurídicas.

§ 8o  (Revogado).        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 9º Para  os  efeitos  do  §  3º deste  artigo,  considerase  sem movimento  a  microempresa  ou  a  empresa  de  pequeno  porte  que  não  apresente  mutação
patrimonial e atividade operacional durante todo o anocalendário.

§ 9o  (Revogado).        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§  10.    No  caso  de  existência  de  obrigações  tributárias,  previdenciárias  ou  trabalhistas,  principais  ou  acessórias,  o  MEI  poderá,  a  qualquer  momento,
solicitar  a  baixa  nos  registros  independentemente  do  pagamento  de  débitos  tributários,  taxas  ou  multas  devidas  pelo  atraso  na  entrega  das  respectivas
declarações nesses períodos, observado o disposto nos §§ 1º e 2º.

§ 10.  (Revogado).        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 11.  A baixa referida no § 10 não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados do titular impostos, contribuições e respectivas penalidades,
decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pela
empresa ou por seu titular.

§ 11.  (Revogado).        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 12.  A solicitação de baixa na hipótese prevista no § 10 importa assunção pelo titular das obrigações ali descritas.

§ 12.  (Revogado).        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Art. 10.  Não poderão ser exigidos pelos órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo:

I  excetuados os casos de autorização prévia, quaisquer documentos adicionais aos requeridos pelos órgãos executores do Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins e do Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

II   documento de propriedade ou contrato de  locação do  imóvel onde será  instalada a sede,  filial ou outro estabelecimento, salvo para comprovação do
endereço indicado;

III  comprovação de regularidade de prepostos dos empresários ou pessoas jurídicas com seus órgãos de classe, sob qualquer forma, como requisito para
deferimento de ato de inscrição, alteração ou baixa de empresa, bem como para autenticação de instrumento de escrituração.

Art. 11.  Fica vedada a instituição de qualquer tipo de exigência de natureza documental ou formal, restritiva ou condicionante, pelos órgãos envolvidos na
abertura  e  fechamento  de  empresas,  dos  3  (três)  âmbitos  de  governo,  que  exceda  o  estrito  limite  dos  requisitos  pertinentes  à  essência  do  ato  de  registro,
alteração ou baixa da empresa.

CAPÍTULO IV

DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

SeçãoI

Da Instituição e Abrangência

Art. 12.  Fica  instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte  Simples Nacional.

Art. 13.  O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

I  Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica  IRPJ;

II  Imposto sobre Produtos Industrializados  IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

III  Contribuição Social sobre o Lucro Líquido  CSLL;

IV  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

V  Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

VI  Contribuição Patronal Previdenciária  CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5ºC do art. 18
desta Lei Complementar; 

VII   Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte  Interestadual e  Intermunicipal e de
Comunicação  ICMS;

VIII  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  ISS.

§ 1o   O  recolhimento  na  forma  deste  artigo  não  exclui  a  incidência  dos  seguintes  impostos  ou  contribuições,  devidos  na  qualidade  de  contribuinte  ou
responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

I  Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários  IOF;
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II  Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros  II;

III  Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados  IE;

IV  Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural  ITR;

V  Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável;

VI  Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na alienação de bens do ativo permanente;

VII  Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira  CPMF;

VIII  Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  FGTS;

IX  Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao trabalhador;

X  Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte individual;

XI  Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica a pessoas físicas;

XII  Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação de bens e serviços;

XIII  ICMS devido:

a) nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição tributária;

a)  nas  operações  sujeitas  ao  regime  de  substituição  tributária,  tributação  concentrada  em  uma  única  etapa  (monofásica)  e  sujeitas  ao  regime  de
antecipação do  recolhimento do  imposto com encerramento de  tributação, envolvendo combustíveis e  lubrificantes; energia elétrica; cigarros e outros  produtos
derivados  do  fumo;  bebidas;  óleos  e  azeites  vegetais  comestíveis;  farinha  de  trigo  e  misturas  de  farinha  de  trigo;  massas  alimentícias;  açúcares;  produtos
lácteos;  carnes  e  suas  preparações;  preparações  à  base  de  cereais;  chocolates;  produtos  de  padaria  e  da  indústria  de  bolachas  e  biscoitos;  sorvetes  e
preparados para fabricação de sorvetes em máquinas; cafés e mates, seus extratos, essências e concentrados; preparações para molhos e molhos preparados;
preparações de produtos vegetais; rações para animais domésticos; veículos automotivos e automotores, suas peças, componentes e acessórios; pneumáticos;
câmaras de ar e protetores de borracha; medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário; cosméticos; produtos de perfumaria e
de  higiene  pessoal;  papéis;  plásticos;  canetas e malas;  cimentos;  cal  e  argamassas;  produtos  cerâmicos;  vidros;  obras  de metal  e  plástico  para  construção;
telhas e caixas d’água; tintas e vernizes; produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos; fios; cabos e outros condutores; transformadores elétricos e
reatores; disjuntores;  interruptores e  tomadas;  isoladores; pararaios e  lâmpadas; máquinas e aparelhos de arcondicionado; centrifugadores de uso doméstico;
aparelhos e instrumentos de pesagem de uso doméstico; extintores; aparelhos ou máquinas de barbear; máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar; aparelhos de
depilar, com motor elétrico  incorporado; aquecedores elétricos de água para uso doméstico e termômetros;  ferramentas; álcool etílico; sabões em pó e  líquidos
para roupas; detergentes; alvejantes; esponjas; palhas de aço e amaciantes de roupas; venda de mercadorias pelo sistema porta a porta; nas operações sujeitas
ao regime de substituição tributária pelas operações anteriores; e nas prestações de serviços sujeitas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de
recolhimento do imposto com encerramento de tributação;          (Redação dada pele Lei Complementar nº 147, de 2014)     (Produção de efeito)

b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da legislação estadual ou distrital vigente;

c) na entrada, no  território  do Estado  ou  do Distrito  Federal,  de  petróleo,  inclusive  lubrificantes  e  combustíveis  líquidos  e  gasosos  dele  derivados,  bem
como energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou industrialização;

d) por ocasião do desembaraço aduaneiro;

e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada de documento fiscal;

f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;

g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do  imposto, nas aquisições em outros Estados e Distrito
Federal:

1. com encerramento da tributação, observado o disposto no inciso IV do § 4º do art. 18 desta Lei Complementar;

2.  sem encerramento da  tributação,  hipótese em que será  cobrada a diferença entre a alíquota  interna e a  interestadual,  sendo  vedada a  agregação de
qualquer valor;

h) nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias, não sujeitas ao  regime de antecipação do  recolhimento do  imposto,
relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;

XIV  ISS devido:

a) em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária ou retenção na fonte;

b) na importação de serviços;

XV  demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, não relacionados nos incisos anteriores. 

§ 2o  Observada a legislação aplicável, a incidência do imposto de renda na fonte, na hipótese do inciso V do § 1o deste artigo, será definitiva.

§  3o    As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  optantes  pelo  Simples  Nacional  ficam  dispensadas  do  pagamento  das  demais  contribuições
instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que
trata o art. 240 da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomo.

§ 4o  (VETADO).

§ 5º  A diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que tratam as alíneas g e h do inciso XIII do § 1º deste artigo será calculada tomandose por
base as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.

§ 6º  O Comitê Gestor do Simples Nacional:

I  disciplinará a forma e as condições em que será atribuída à microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional a qualidade de
substituta tributária; e

II  poderá disciplinar a forma e as condições em que será estabelecido o regime de antecipação do ICMS previsto na alínea g do inciso XIII do § 1º deste
artigo.
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§ 7o  O disposto na alínea a do inciso XIII do § 1o será disciplinado por convênio celebrado pelos Estados e pelo Distrito Federal, ouvidos o CGSN e os
representantes dos segmentos econômicos envolvidos.          (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)     (Produção de efeito)

§  8o    Em  relação  às  bebidas  não  alcóolicas,  massas  alimentícias,  produtos  lácteos,  carnes  e  suas  preparações,  preparações  à  base  de  cereais,
chocolates, produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos, preparações para molhos e molhos preparados, preparações de produtos vegetais,  telhas
e outros produtos cerâmicos para construção e detergentes, aplicase o disposto na alínea a do inciso XIII do § 1o aos fabricados em escala industrial relevante
em cada segmento, observado o disposto no § 7o.          (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)     (Produção de efeito)

Art. 14.  Consideramse isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao
titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo os que corresponderem a prólabore, aluguéis ou serviços
prestados.

§ 1o  A isenção de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de  dezembro  de  1995,  sobre  a  receita  bruta mensal,  no  caso  de  antecipação  de  fonte,  ou  da  receita  bruta  total  anual,  tratandose  de  declaração  de  ajuste,
subtraído do valor devido na forma do Simples Nacional no período.

§ 2o  O disposto no § 1o deste artigo não se aplica na hipótese de a pessoa jurídica manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite.

Art. 15.  (VETADO).

Art. 16.  A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte darseá na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o anocalendário.

§ 1o   Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerarseá microempresa ou empresa de pequeno porte aquela cuja  receita bruta no ano
calendário anterior ao da opção esteja compreendida dentro dos limites previstos no art. 3o desta Lei Complementar.

§ 1ºA.  A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:

I  cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações
fiscais;

II  encaminhar notificações e intimações; e

III  expedir avisos em geral.

§ 1ºB.  O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1oA será regulamentado pelo CGSN, observandose o seguinte:

I  as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensandose a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;

II  a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para todos os efeitos legais;

III  a ciência por meio do sistema de que trata o § 1oA com utilização de certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;

IV  considerarseá realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e

V   na hipótese do  inciso  IV, nos casos em que a consulta  se dê em dia não útil,  a  comunicação será considerada  como  realizada  no  primeiro  dia  útil
seguinte.

§ 1ºC.    A  consulta  referida  nos  incisos  IV  e  V  do  §  1ºB  deverá  ser  feita  em  até  45  (quarenta  e  cinco)  dias  contados  da  data  da  disponibilização  da
comunicação no portal a que se refere o inciso I do § 1ºB, ou em prazo superior estipulado pelo CGSN, sob pena de ser considerada automaticamente realizada
na data do término desse prazo.

§ 1ºD.   Enquanto não editada a  regulamentação de que  trata o § 1oB, os entes  federativos  poderão  utilizar  sistemas de  comunicação  eletrônica,  com
regras próprias, para as finalidades previstas no § 1ºA, podendo a referida regulamentação prever a adoção desses sistemas como meios complementares de
comunicação.

§ 2o  A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia
do anocalendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.

§ 3o  A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do
Comitê Gestor a que se refere o caput deste artigo.

§ 4o  Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1o de  julho de 2007, as microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes
pelo regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que estiverem impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei
Complementar.

§ 5o  O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4o deste artigo.

§ 6o   O  indeferimento  da  opção  pelo  Simples  Nacional  será  formalizado mediante  ato  da  Administração  Tributária  segundo  regulamentação  do  Comitê
Gestor.

Seção II

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional

Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:

I   que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e  riscos, administração de
contas  a  pagar  e  a  receber,  gerenciamento  de  ativos  (asset management),  compras  de  direitos  creditórios  resultantes  de  vendas  mercantis  a  prazo  ou  de
prestação de serviços (factoring);

II  que tenha sócio domiciliado no exterior;

III  de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal;

IV  (REVOGADO)

V  que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social  INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
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não esteja suspensa;

VI  que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros;

VI  que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, exceto quando na modalidade fluvial ou quando possuir características
de  transporte  urbano  ou metropolitano  ou  realizarse  sob  fretamento  contínuo  em  área metropolitana  para  o  transporte  de  estudantes  ou  trabalhadores;             
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

VII  que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica;

VIII  que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas;

IX  que exerça atividade de importação de combustíveis;

X  que exerça atividade de produção ou venda no atacado de: 

a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras, explosivos e detonantes;

b) bebidas a seguir descritas:

1  alcoólicas;

2  refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas;

2. (Revogado);        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

3  preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida refrigerante, com capacidade de
diluição de até 10 (dez) partes da bebida para cada parte do concentrado;

3. (Revogado);        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

4  cervejas sem álcool;

XI  que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística
ou  cultural,  que  constitua  profissão  regulamentada  ou  não,  bem  como a  que  preste  serviços  de  instrutor,  de  corretor,  de  despachante  ou  de  qualquer  tipo  de
intermediação de negócios;

XI  (Revogado);        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)     (Produção de efeito)

XII  que realize cessão ou locação de mãodeobra;

XIII  que realize atividade de consultoria;

XIII  (Revogado);        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)     (Produção de efeito)

XIV  que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis.

XV  que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir a prestação de serviços tributados pelo ISS.

XVI  com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível.

§  1º    As  vedações  relativas  a  exercício  de  atividades  previstas  no  caput  deste  artigo  não  se  aplicam  às  pessoas  jurídicas  que  se  dediquem
exclusivamente às atividades referidas nos §§ 5oB a 5oE do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham
sido objeto de vedação no caput deste artigo.

I  (REVOGADO)

II  (REVOGADO)

III  (REVOGADO)

IV  (REVOGADO)

V  (REVOGADO)

VI  (REVOGADO)

VII  (REVOGADO)

VIII  (REVOGADO)

IX  (REVOGADO)

X  (REVOGADO)

XI  (REVOGADO)

XII  (REVOGADO)

XIII  (REVOGADO)

XIV  (REVOGADO)

XV  (REVOGADO)

XVI  (REVOGADO)

XVII  (REVOGADO)

XVIII  (REVOGADO)

XIX  (REVOGADO)
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XX  (REVOGADO)

XXI  (REVOGADO)

XXII  (VETADO);

XXIII  (REVOGADO)

XXIV  (REVOGADO)

XXV  (REVOGADO)

XXVI  (REVOGADO)

XXVII  (REVOGADO)

XXVIII  (VETADO).

§ 2o  Também poderá optar pelo Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique à prestação de outros serviços que não
tenham sido objeto de vedação expressa neste artigo, desde que não incorra em nenhuma das hipóteses de vedação previstas nesta Lei Complementar.

§ 3o  (VETADO).

§ 4º  Na hipótese do inciso XVI do caput, deverá ser observado, para o MEI, o disposto no art. 4o desta Lei Complementar.

Seção III

Das Alíquotas e Base de Cálculo

Art.  18.    O  valor  devido  mensalmente  pela  microempresa  e  empresa  de  pequeno  porte  comercial,  optante  pelo  Simples  Nacional,  será  determinado
mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.

Art.  18.    O  valor  devido  mensalmente  pela  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  optante  pelo  Simples  Nacional,  será  determinado  mediante
aplicação das alíquotas constantes das tabelas dos Anexos I a VI desta Lei Complementar sobre a base de cálculo de que trata o § 3o deste artigo, observado o
disposto no § 15 do art. 3o.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

§ 1o    Para  efeito  de  determinação  da  alíquota,  o  sujeito  passivo  utilizará  a  receita  bruta  acumulada  nos  12  (doze) meses  anteriores  ao  do  período  de
apuração.

§ 2o  Em caso de início de atividade, os valores de receita bruta acumulada constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar devem ser
proporcionalizados ao número de meses de atividade no período.

§ 2o  Em caso de início de atividade, os valores de receita bruta acumulada constantes das tabelas dos Anexos I a VI desta Lei Complementar devem ser
proporcionalizados ao número de meses de atividade no período.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

§ 3o  Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota determinada na forma do caput e dos §§ 1o e 2o deste artigo, podendo tal incidência se dar,
à opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre a receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o anocalendário.

§ 4o  O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de pagamento:
I  as receitas decorrentes da revenda de mercadorias;
II  as receitas decorrentes da venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte;
III  as receitas decorrentes da prestação de serviços, bem como a de locação de bens móveis;
IV  as  receitas decorrentes da venda de mercadorias sujeitas a substituição  tributária e  tributação concentrada em uma única etapa  (monofásica), bem

como, em relação ao ICMS, antecipação tributária com encerramento de tributação; 
V    as  receitas  decorrentes  da  exportação  de  mercadorias  para  o  exterior,  inclusive  as  vendas  realizadas  por  meio  de  comercial  exportadora  ou  da

sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar.

§ 4o  O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de pagamento, as receitas decorrentes da:        (Redação dada pela Lei Complementar nº
147, de 2014)

I    revenda de mercadorias, que serão  tributadas na  forma do Anexo  I desta Lei Complementar;                (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de
2014)

II  venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, que serão tributadas na forma do Anexo II desta Lei Complementar;        (Redação dada pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)

III   prestação de serviços de que  trata o § 5oB deste artigo e dos serviços vinculados à  locação de bens  imóveis e corretagem de  imóveis desde que
observado o disposto no inciso XV do art. 17, que serão tributados na forma do Anexo III desta Lei Complementar;        (Redação dada pela Lei Complementar nº
147, de 2014)

IV  prestação de serviços de que tratam os §§ 5oC a 5oF e 5oI deste artigo, que serão tributadas na forma prevista naqueles parágrafos;        (Redação
dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

V    locação  de  bens móveis,  que  serão  tributadas  na  forma  do  Anexo  III  desta  Lei  Complementar,  deduzida  a  parcela  correspondente  ao  ISS;               
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

VI    atividade  com  incidência  simultânea  de  IPI  e  de  ISS,  que  serão  tributadas  na  forma  do  Anexo  II  desta  Lei  Complementar,  deduzida  a  parcela
correspondente ao ICMS e acrescida a parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo III desta Lei Complementar;                (Incluído pela Lei Complementar nº
147, de 2014)

VII  comercialização de medicamentos e produtos magistrais produzidos por manipulação de fórmulas:                (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de
2014)

a)  sob  encomenda  para  entrega  posterior  ao  adquirente,  em  caráter  pessoal,  mediante  prescrições  de  profissionais  habilitados  ou  indicação  pelo
farmacêutico,  produzidos  no  próprio  estabelecimento  após  o  atendimento  inicial,  que  serão  tributadas  na  forma  do  Anexo  III  desta  Lei  Complementar;             
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
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b) nos demais casos, quando serão tributadas na forma do Anexo I desta Lei Complementar.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 4oA.  O contribuinte deverá segregar, também, as receitas:        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

I  decorrentes de operações ou prestações sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa (monofásica), bem como, em relação ao ICMS, que o
imposto  já  tenha sido recolhido por substituto  tributário ou por antecipação  tributária com encerramento de  tributação;                (Incluído pela Lei Complementar nº
147, de 2014)

II  sobre as quais houve retenção de ISS na forma do § 6o deste artigo e § 4o do art. 21 desta Lei Complementar, ou, na hipótese do § 22A deste artigo,
seja devido em valor fixo ao respectivo município;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

III    sujeitas  à  tributação  em  valor  fixo  ou  que  tenham  sido  objeto  de  isenção  ou  redução  de  ISS  ou  de  ICMS  na  forma  prevista  nesta  Lei
Complementar;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

IV  decorrentes da exportação para o exterior, inclusive as vendas realizadas por meio de comercial exportadora ou da sociedade de propósito específico
prevista no art. 56 desta Lei Complementar;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

V  sobre as quais o ISS seja devido a Município diverso do estabelecimento prestador, quando será recolhido no Simples Nacional.        (Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)

§ 5º  As atividades industriais serão tributadas na forma do Anexo II desta Lei Complementar..

I  (REVOGADO)

II  (REVOGADO)

III  (REVOGADO)

IV  (REVOGADO)

V  (REVOGADO)

VI  (REVOGADO)

VII  (REVOGADO).

§ 5ºA  As atividades de locação de bens móveis serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar, deduzindose da alíquota o percentual
correspondente ao ISS previsto nesse Anexo.

§ 5oA.  (Revogado).        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

§ 5ºB  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes
atividades de prestação de serviços: 

I    creche,  préescola  e  estabelecimento  de  ensino  fundamental,  escolas  técnicas,  profissionais  e  de  ensino médio,  de  línguas  estrangeiras,  de  artes,
cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e escolas livres, exceto as previstas nos incisos II e III do § 5ºD deste artigo;

II  agência terceirizada de correios;

III  agência de viagem e turismo;

IV  centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga;

V  agência lotérica;

VI  (REVOGADO)

VII  (REVOGADO)

VIII  (REVOGADO)

IX  serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais;

X  (REVOGADO)

XI  (REVOGADO)

XII  (REVOGADO)

XIII  transporte municipal de passageiros;  

XIV  escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22B e 22C deste artigo.

XV  produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, sua exibição ou apresentação, inclusive no caso de música, literatura, artes cênicas,
artes visuais, cinematográficas e audiovisuais.

XVI  fisioterapia;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

XVII  corretagem de seguros.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 5ºC  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma
do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:

I  construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem
como decoração de interiores;

II  (REVOGADO)
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III  (REVOGADO)

IV  (REVOGADO)

V  (REVOGADO)

VI  serviço de vigilância, limpeza ou conservação.

VII  serviços advocatícios.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 5ºD  Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma
do Anexo V desta Lei Complementar:

I  cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros;

I  administração e locação de imóveis de terceiros;        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

II  academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;

III  academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes;

IV  elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante;

V  licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;

VI  planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante;

VII  (REVOGADO)

VIII  (REVOGADO)

IX  empresas montadoras de estandes para feiras;

X  (REVOGADO)

XI  (REVOGADO)

XII  laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica;

XIII  serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética;

XIV  serviços de prótese em geral.

§ 5ºE   Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços de comunicação e de  transportes
interestadual e intermunicipal de cargas serão tributadas na forma do Anexo III, deduzida a parcela correspondente ao ISS e acrescida a parcela correspondente
ao ICMS prevista no Anexo I.

§ 5oE.   Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços de comunicação e de  transportes
interestadual e intermunicipal de cargas, e de transportes autorizados no inciso VI do caput do art. 17, inclusive na modalidade fluvial, serão tributadas na forma
do Anexo  III,  deduzida  a  parcela  correspondente  ao  ISS  e  acrescida  a  parcela  correspondente  ao  ICMS  prevista  no  Anexo  I.                (Redação  dada  pela  Lei
Complementar nº 147, de 2014)

§ 5ºF  As  atividades  de  prestação  de  serviços  referidas  no  § 2º  do    art.  17  desta  Lei  Complementar  serão  tributadas  na  forma  do Anexo  III  desta  Lei
Complementar, salvo se, para alguma dessas atividades, houver previsão expressa de tributação na forma dos Anexos IV ou V desta Lei Complementar.

§ 5oF.   As atividades de prestação de  serviços  referidas no §  2o do  art.  17  desta  Lei Complementar  serão  tributadas  na  forma  do Anexo  III  desta  Lei
Complementar,  salvo  se,  para  alguma  dessas  atividades,  houver  previsão  expressa  de  tributação  na  forma  dos  Anexos  IV,  V  ou  VI  desta  Lei
Complementar.         (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)     (Produção de efeito)

§ 5oG. As  atividades  com  incidência  simultânea  de  IPI  e  de  ISS  serão  tributadas  na  forma do Anexo  II  desta  Lei  Complementar,  deduzida  a  parcela
correspondente ao ICMS e acrescida a parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo III desta Lei Complementar.

§ 5oG.  (Revogado).        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

§ 5oH.  A vedação de que trata o inciso XII do caput do art. 17 desta Lei Complementar não se aplica às atividades referidas no § 5oC deste artigo.

§ 5oI.  Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as seguintes atividades de prestação de serviços serão tributadas na  forma
do Anexo VI desta Lei Complementar:        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

I  medicina, inclusive laboratorial e enfermagem;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

II  medicina veterinária;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

III  odontologia;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

IV  psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite;        (Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

V  serviços de comissaria, de despachantes, de  tradução e de  interpretação;                (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)            (Produção  de
efeito)

VI    arquitetura,  engenharia, medição,  cartografia,  topografia,  geologia,  geodésia,  testes,  suporte  e  análises  técnicas  e  tecnológicas,  pesquisa,  design,
desenho e agronomia;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

VII  representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de
2014)      (Produção de efeito)

VIII  perícia, leilão e avaliação;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)
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IX  auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração;         (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção
de efeito)

X  jornalismo e publicidade;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

XI  agenciamento, exceto de mão de obra;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

XII    outras  atividades  do  setor  de  serviços  que  tenham  por  finalidade  a  prestação  de  serviços  decorrentes  do  exercício  de  atividade  intelectual,  de
natureza  técnica,  científica,  desportiva,  artística ou  cultural,  que  constitua profissão  regulamentada ou não, desde que não sujeitas à  tributação  na  forma  dos
Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

§ 6o No  caso  dos  serviços  previstos  no § 2o do art.  6o  da Lei Complementar no  116,  de 31 de  julho de 2003, prestados  pelas microempresas  e  pelas
empresas  de  pequeno  porte,  o  tomador  do  serviço  deverá  reter  o  montante  correspondente  na  forma  da  legislação  do  município  onde  estiver  localizado,
observado o disposto no §4o do art. 21 desta Lei Complementar.

§ 7o A sociedade de propósito específico de que trata o art. 56 desta Lei Complementar que houver adquirido mercadorias de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja sua sócia, bem como a empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de empresa optante pelo Simples Nacional,
com o fim específico de exportação para o exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal pela vendedora, não
comprovar o seu embarque para o exterior ficará sujeita ao pagamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora,
acrescidos de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago, aplicável à sociedade de
propósito específico ou à própria comercial exportadora.

§ 7o  A sociedade de propósito específico de que trata o art. 56 desta Lei Complementar que houver adquirido mercadorias de microempresa ou empresa
de  pequeno  porte  que  seja  sua  sócia,  bem  como  a  empresa  comercial  exportadora  que  houver  adquirido  mercadorias  ou  serviços  de  empresa  optante  pelo
Simples Nacional, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal pela
vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior  ficará sujeita ao pagamento de  todos os  impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela
empresa  vendedora,  acrescidos  de  juros  de mora  e multa,  de mora  ou  de  ofício,  calculados  na  forma  da  legislação  relativa  à  cobrança  do  tributo  não  pago,
aplicável à sociedade de propósito específico ou à própria comercial exportadora.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de
efeito)

§ 8o   Para efeito do disposto no § 7o deste artigo, considerase vencido o prazo para o pagamento na data em que a empresa vendedora deveria fazêlo,
caso a venda houvesse sido efetuada para o mercado interno.

§ 9o Relativamente  à  contribuição  patronal  previdenciária,  devida  pela  vendedora,  a  sociedade  de  propósito  específico  de  que  trata  o  art.  56  desta  Lei
Complementar ou a comercial exportadora deverão recolher, no prazo previsto no § 8o deste artigo, o valor correspondente a 11% (onze por cento) do valor das
mercadorias não exportadas nos termos do § 7o deste artigo.

§  10.  Na  hipótese  do  §  7o  deste  artigo,  a  sociedade  de  propósito  específico  de  que  trata  o  art.  56  desta  Lei  Complementar  ou  a  empresa  comercial
exportadora não poderão deduzir do montante devido qualquer valor a  título de crédito de  Imposto sobre Produtos  Industrializados    IPI da Contribuição para o
PIS/PASEP ou da COFINS, decorrente da aquisição das mercadorias e serviços objeto da incidência.

§ 11. Na hipótese do § 7o deste artigo, a sociedade de propósito específico ou a empresa comercial exportadora deverão pagar,  também, os  impostos e
contribuições devidos nas vendas para o mercado interno, caso, por qualquer forma, tenham alienado ou utilizado as mercadorias.

§ 12. Na apuração do montante devido no mês  relativo a cada  tributo, o contribuinte que apure  receitas mencionadas nos  incisos  IV e V do § 4o deste
artigo terá direito a redução do valor a ser recolhido na forma do Simples Nacional calculada nos termos dos §§ 13 e 14 deste artigo.

§ 12.  Na apuração do montante devido no mês relativo a cada tributo, para o contribuinte que apure receitas mencionadas nos incisos I a III e V do § 4oA
deste artigo, serão consideradas as reduções relativas aos tributos já recolhidos, ou sobre os quais tenha havido tributação monofásica, isenção, redução ou, no
caso do ISS, que o valor tenha sido objeto de retenção ou seja devido diretamente ao Município.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 13. Para efeito de determinação da redução de que trata o § 12 deste artigo, as receitas serão discriminadas em comerciais, industriais ou de prestação
de serviços na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta Lei Complementar.

§ 13.  Para efeito de determinação da redução de que trata o § 12 deste artigo, as receitas serão discriminadas em comerciais, industriais ou de prestação
de serviços na forma dos Anexos I,  II,  III,  IV, V e VI desta Lei Complementar.               (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)            (Produção de
efeito)

§ 14. A redução no montante a ser recolhido do Simples Nacional no mês relativo aos valores das receitas de que tratam os incisos IV e V do § 4o deste
artigo corresponderá:

§ 14.  A redução no montante a ser recolhido no Simples Nacional relativo aos valores das receitas decorrentes da exportação de que trata o inciso IV do §
4oA deste artigo corresponderá  tão somente aos percentuais  relativos à Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep, ao  IPI, ao  ICMS e ao  ISS,  constantes dos
Anexos I a VI desta Lei Complementar.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

I  no caso de revenda de mercadorias:
a)  ao  percentual  que  incidiria  sobre  o  montante  total  de  receita,  caso  não  houvesse  nenhuma  redução,  previsto  no  Anexo  I  desta  Lei  Complementar,

relativo à COFINS, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4o deste artigo, conforme o caso;
b)  ao  percentual  que  incidiria  sobre  o  montante  total  de  receita,  caso  não  houvesse  nenhuma  redução,  previsto  no  Anexo  I  desta  Lei  Complementar,

relativo à Contribuição para o PIS/PASEP, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4o deste artigo, conforme o caso;
c)  ao  percentual  que  incidiria  sobre  o  montante  total  de  receita,  caso  não  houvesse  nenhuma  redução,  previsto  no  Anexo  I  desta  Lei  Complementar,

relativo ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4o deste artigo, conforme o caso;

I  (Revogado);        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

II  no caso de venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte:
a)  ao  percentual  que  incidiria  sobre  o montante  total  de  receita,  caso  não  houvesse  nenhuma  redução,  previsto  no  Anexo  II  desta  Lei  Complementar,

relativo à COFINS, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4o deste artigo, conforme o caso;
b)  ao  percentual  que  incidiria  sobre  o montante  total  de  receita,  caso  não  houvesse  nenhuma  redução,  previsto  no  Anexo  II  desta  Lei  Complementar,

relativo à Contribuição para o PIS/PASEP, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4o deste artigo, conforme o caso;
c)  ao  percentual  que  incidiria  sobre  o montante  total  de  receita,  caso  não  houvesse  nenhuma  redução,  previsto  no  Anexo  II  desta  Lei  Complementar,

relativo ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4o deste artigo, conforme o caso;
d)  ao  percentual  que  incidiria  sobre  o montante  total  de  receita,  caso  não  houvesse  nenhuma  redução,  previsto  no  Anexo  II  desta  Lei  Complementar,

relativo ao IPI, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4o deste artigo, conforme o caso.

II  (Revogado).        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)
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§ 15. Será disponibilizado sistema eletrônico para realização do cálculo simplificado do valor mensal devido referente ao Simples Nacional.

§ 15A.  As informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo de que trata o § 15: 

I  têm caráter declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham
sido recolhidos resultantes das informações nele prestadas; e 

II  deverão ser fornecidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil até o vencimento do prazo para pagamento dos tributos devidos no Simples Nacional
em cada mês, relativamente aos fatos geradores ocorridos no mês anterior. 

§ 16.   Na hipótese do § 12 do art. 3o, a parcela de receita bruta que exceder o montante determinado no § 10 daquele artigo estará sujeita às alíquotas
máximas previstas nos Anexos I a V desta Lei Complementar, proporcionalmente conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento).

§ 16.   Na hipótese do § 12 do art. 3o, a parcela de receita bruta que exceder o montante determinado no § 10 daquele artigo estará sujeita às alíquotas
máximas previstas nos Anexos I a VI desta Lei Complementar, proporcionalmente conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento).                (Redação dada
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 16A.  O disposto no § 16 aplicase, ainda, às hipóteses de que trata o § 9o do art. 3o, a partir do mês em que ocorrer o excesso do limite da receita bruta
anual e até o mês anterior aos efeitos da exclusão. 

§ 17.  Na hipótese do § 13 do art. 3o, a parcela de receita bruta que exceder os montantes determinados no § 11 daquele artigo estará sujeita, em relação
aos percentuais  aplicáveis  ao  ICMS  e  ao  ISS,  às  alíquotas máximas  correspondentes  a  essas  faixas  previstas  nos  Anexos  I  a  V  desta  Lei  Complementar,
proporcionalmente conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento). 

§ 17.  Na hipótese do § 13 do art. 3o, a parcela de receita bruta que exceder os montantes determinados no § 11 daquele artigo estará sujeita, em relação
aos  percentuais  aplicáveis  ao  ICMS  e  ao  ISS,  às  alíquotas máximas  correspondentes  a  essas  faixas  previstas  nos Anexos  I  a  VI  desta  Lei  Complementar,
proporcionalmente conforme o caso, acrescidas de 20% (vinte por cento).        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

§ 17A.  O disposto no § 17 aplicase, ainda, à hipótese de que trata o § 1o do art. 20, a partir do mês em que ocorrer o excesso do limite da receita bruta
anual e até o mês anterior aos efeitos do impedimento.

§ 18.  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, poderão estabelecer, na forma definida pelo Comitê
Gestor,  independentemente  da  receita  bruta  recebida  no  mês  pelo  contribuinte,  valores  fixos  mensais  para  o  recolhimento  do  ICMS  e  do  ISS  devido  por
microempresa que aufira receita bruta, no anocalendário anterior, de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), ficando a microempresa sujeita a esses valores
durante todo o anocalendário.

§  18.    Os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios,  no  âmbito  das  respectivas  competências,  poderão  estabelecer,  na  forma  definida  pelo  Comitê
Gestor,  independentemente  da  receita  bruta  recebida  no  mês  pelo  contribuinte,  valores  fixos  mensais  para  o  recolhimento  do  ICMS  e  do  ISS  devido  por
microempresa que aufira  receita bruta,  no anocalendário anterior,  de até o  limite máximo previsto na segunda  faixa de  receitas brutas anuais  constantes  dos
Anexos  I a VI,  ficando a microempresa sujeita a esses valores durante  todo o anocalendário,  ressalvado o disposto no § 18A.                (Redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

§  18A.    A microempresa  que,  no  anocalendário,  exceder  o  limite  de  receita  bruta  previsto  no  §  18  fica  impedida  de  recolher  o  ICMS  ou  o  ISS  pela
sistemática  de  valor  fixo,  a  partir  do  mês  subsequente  à  ocorrência  do  excesso,  sujeitandose  à  apuração  desses  tributos  na  forma  das  demais  empresas
optantes pelo Simples Nacional.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

§ 19.   Os valores estabelecidos no § 18 deste artigo não poderão exceder a 50% (cinqüenta por cento) do maior  recolhimento possível do  tributo para a
faixa de enquadramento prevista na tabela do caput deste artigo, respeitados os acréscimos decorrentes do tipo de atividade da empresa estabelecidos no § 5o
deste artigo.

§ 20.   Na hipótese em que o Estado, o Município ou o Distrito Federal  concedam  isenção ou  redução do  ICMS ou do  ISS devido por microempresa ou
empresa de pequeno porte, ou ainda determine recolhimento de valor fixo para esses tributos, na forma do § 18 deste artigo, será realizada redução proporcional
ou ajuste do valor a ser recolhido, na forma definida em resolução do Comitê Gestor.

§ 20A.  A concessão dos benefícios de que trata o § 20 deste artigo poderá ser realizada:

I  mediante deliberação exclusiva e unilateral do Estado, do Distrito Federal ou do Município concedente;

II  de modo diferenciado para cada ramo de atividade.

§ 20B.  A União, os Estados e o Distrito Federal poderão, em lei específica destinada à ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, estabelecer isenção
ou redução de COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP e ICMS para produtos da cesta básica, discriminando a abrangência da sua concessão.        (Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 21.  O valor a ser recolhido na forma do disposto no § 20 deste artigo, exclusivamente na hipótese de isenção, não integrará o montante a ser partilhado
com o respectivo Município, Estado ou Distrito Federal.

§ 22.  (REVOGADO)

§ 22A.  A atividade constante do inciso XIV do § 5ºB deste artigo recolherá o ISS em valor fixo, na forma da legislação municipal.

§ 22B.  Os escritórios de serviços contábeis, individualmente ou por meio de suas entidades representativas de classe, deverão:

I – promover atendimento gratuito relativo à inscrição, à opção de que  trata o art. 18A desta Lei Complementar e à primeira declaração anual simplificada
da  microempresa  individual, podendo, para tanto, por meio de suas entidades representativas de classe, firmar convênios e acordos com a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, por intermédio dos seus órgãos vinculados; 

II –  fornecer, na  forma estabelecida pelo Comitê Gestor,  resultados de pesquisas quantitativas e qualitativas relativas às microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional por eles atendidas; 

III – promover eventos de orientação fiscal, contábil e tributária para as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional por
eles atendidas. 

§ 22C.  Na hipótese de descumprimento das obrigações de que trata o § 22B deste artigo, o escritório será excluído do Simples Nacional, com efeitos a
partir do mês subseqüente ao do descumprimento, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.

§ 23. Da base de cálculo do ISS será abatido o material fornecido pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa à
Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003.

§ 24. Para efeito de aplicação do Anexo V desta Lei Complementar, considerase  folha de salários,  incluídos encargos, o montante pago, nos 12  (doze)
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meses anteriores ao do período de apuração, a título de remunerações a pessoas físicas decorrentes do trabalho, incluídas retiradas de prólabore, acrescidos do
montante efetivamente recolhido a título de contribuição patronal previdenciária e para o FGTS. 

§ 24.  Para efeito de aplicação dos Anexos V e VI desta Lei Complementar, considerase folha de salários,  incluídos encargos, o montante pago, nos 12
(doze)  meses  anteriores  ao  do  período  de  apuração,  a  título  de  remunerações  a  pessoas  físicas  decorrentes  do  trabalho,  incluídas  retiradas  de  prólabore,
acrescidos do montante efetivamente recolhido a título de contribuição patronal previdenciária e para o FGTS.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147,
de 2014)      (Produção de efeito)

§ 25.  Para efeito do disposto no § 24 deste artigo, deverão ser consideradas tão somente as remunerações informadas na forma prevista no inciso IV do
caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 26.  Não são considerados, para efeito do disposto no § 24, valores pagos a título de aluguéis e de distribuição de lucros, observado o disposto no § 1o
do art. 14.

Art.  18A.    O Microempreendedor  Individual    MEI  poderá  optar  pelo  recolhimento  dos  impostos  e  contribuições  abrangidos  pelo  Simples  Nacional  em
valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo.

§ 1o  Para os efeitos desta Lei Complementar, considerase MEI o empresário  individual a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de  janeiro de
2002 (Código Civil), que  tenha auferido receita bruta, no anocalendário anterior, de até R$ 60.000,00 (sessenta mil  reais), optante pelo Simples Nacional e que
não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo. 

§ 2º  No caso de início de atividades, o limite de que trata o § 1o será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) multiplicados pelo número de meses compreendido
entre o início da atividade e o final do respectivo anocalendário, consideradas as frações de meses como um mês inteiro.

§ 3º Na vigência da opção pela sistemática de recolhimento prevista no caput deste artigo:

I – não se aplica o disposto no § 18 do art. 18 desta Lei Complementar;  

II – não se aplica a redução prevista no § 20 do art. 18 desta Lei Complementar ou qualquer dedução na base de cálculo;  

III  não se aplicam as isenções específicas para as microempresas e empresas de pequeno porte concedidas pelo Estado, Município ou Distrito Federal a
partir de 1o de julho de 2007 que abranjam integralmente a faixa de receita bruta anual até o limite previsto no § 1º;

IV – a opção pelo enquadramento como Microempreendedor Individual importa opção pelo recolhimento da contribuição referida no inciso X do § 1o do art.
13 desta Lei Complementar na forma prevista no § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;  

V  –  o  Microempreendedor  Individual  recolherá,  na  forma  regulamentada  pelo  Comitê  Gestor,  valor  fixo  mensal  correspondente  à  soma  das  seguintes
parcelas:  

a) R$ 45,65 (quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), a título da  contribuição prevista no inciso IV deste parágrafo;  

b) R$ 1,00 (um real), a título do imposto referido no inciso VII do caput do art. 13 desta Lei Complementar, caso seja contribuinte do ICMS; e 

c) R$ 5,00 (cinco reais), a título do imposto referido no inciso VIII do caput do art. 13 desta Lei Complementar, caso seja contribuinte do ISS;  

VI – sem prejuízo do disposto nos §§ 1o a 3o do art. 13, o MEI terá isenção dos tributos referidos nos incisos I a VI do caput daquele artigo, ressalvado o
disposto no art. 18C.

§ 4o  Não poderá optar pela sistemática de recolhimento prevista no caput deste artigo o MEI:  

I  –  cuja  atividade  seja  tributada  pelos  Anexos  IV  ou  V  desta  Lei  Complementar,  salvo  autorização  relativa  a  exercício  de  atividade  isolada  na  forma
regulamentada pelo Comitê Gestor;

I  cuja atividade seja tributada na forma dos Anexos V ou VI desta Lei Complementar, salvo autorização relativa a exercício de atividade isolada na forma
regulamentada pelo CGSN;        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

II  que possua mais de um estabelecimento;

III  que participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador; ou

IV  que contrate empregado.

§ 4ºA.  Observadas as demais condições deste artigo, poderá optar pela sistemática de recolhimento prevista no caput o empresário individual que exerça
atividade de comercialização e processamento de produtos de natureza extrativista.

§ 4ºB.  O  CGSN determinará as atividades autorizadas a optar pela sistemática de recolhimento de que trata este artigo, de forma a evitar a fragilização
das relações de trabalho, bem como sobre a incidência do ICMS e do ISS.

§ 5º  A opção de que trata o caput deste artigo darseá na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, observandose que:

I  será irretratável para todo o anocalendário;

II  deverá ser realizada no início do anocalendário, na forma disciplinada pelo Comitê Gestor, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do anocalendário
da opção, ressalvado o disposto no inciso III;

III  produzirá efeitos a partir da data do  início de atividade desde que exercida nos  termos, prazo e condições a serem estabelecidos em ato do Comitê
Gestor a que se refere o caput deste parágrafo.

§ 6º  O desenquadramento da sistemática de que trata o caput deste artigo será realizado de ofício ou mediante comunicação do MEI.

§ 7º  O desenquadramento mediante comunicação do MEI à Secretaria da Receita Federal do Brasil  RFB darseá:

I  por opção, que deverá ser efetuada no início do anocalendário, na forma disciplinada pelo Comitê Gestor, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do
anocalendário da comunicação;

II  obrigatoriamente, quando o MEI incorrer em alguma das situações previstas no § 4º deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia
útil do mês subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação, produzindo efeitos a partir do mês subseqüente ao da ocorrência da situação impeditiva;

III    obrigatoriamente,  quando  o  MEI  exceder,  no  anocalendário,  o  limite  de  receita  bruta  previsto  no  §  1º  deste  artigo,  devendo  a  comunicação  ser
efetuada até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorrido o excesso, produzindo efeitos:
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a) a partir de 1º de  janeiro do anocalendário subseqüente ao da ocorrência do excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido  limite em mais de
20% (vinte por cento);

b) retroativamente a 1º de janeiro do anocalendário da ocorrência do excesso, na hipótese de ter ultrapassado o referido limite em mais de 20% (vinte por
cento);

IV  obrigatoriamente, quando o MEI exceder o limite de receita bruta previsto no § 2º deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia
útil do mês subseqüente àquele em que ocorrido o excesso, produzindo efeitos:

a) a partir de 1º de  janeiro do anocalendário subseqüente ao da ocorrência do excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido  limite em mais de
20% (vinte por cento);

b) retroativamente ao início de atividade, na hipótese de ter ultrapassado o referido limite em mais de 20% (vinte por cento).

§ 8º  O desenquadramento de ofício darseá quando verificada a falta de comunicação de que trata o § 7º deste artigo.

§ 9º   O Empresário  Individual desenquadrado da sistemática de  recolhimento prevista no caput deste artigo passará a  recolher os  tributos devidos pela
regra geral do Simples Nacional a partir da data de início dos efeitos do desenquadramento, ressalvado o disposto no § 10 deste artigo.

§ 10.   Nas hipóteses previstas nas alíneas a dos  incisos  III e  IV do § 7º deste artigo, o MEI deverá  recolher a diferença,  sem acréscimos, em parcela
única, juntamente com a da apuração do mês de janeiro do anocalendário subseqüente ao do excesso, na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor.

§ 11.  O valor referido na alínea a do inciso V do § 3o deste artigo será reajustado, na forma prevista em lei ordinária, na mesma data de reajustamento dos
benefícios de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, de forma a manter equivalência com a contribuição de que trata o § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991.

§ 12.  Aplicase ao MEI que tenha optado pela contribuição na forma do § 1o deste artigo o disposto no § 4º do art. 55 e no § 2º do art. 94, ambos da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, exceto se optar pela complementação da contribuição previdenciária a que se refere o § 3o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991.

§ 13.  O MEI está dispensado, ressalvado o disposto no art. 18C desta Lei Complementar, de: 

I  atender o disposto no inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;

II  apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (Rais); e 

III  declarar ausência de fato gerador para a Caixa Econômica Federal para emissão da Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS.

§ 14.  O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo.

§ 15.   A  inadimplência do recolhimento do valor previsto na alínea “a” do  inciso V do § 3o  tem como consequência a não contagem da competência em
atraso para fins de carência para obtenção dos benefícios previdenciários respectivos.

§  15A.    Ficam  autorizados  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os Municípios  a  promover  a  remissão  dos  débitos  decorrentes  dos  valores  previstos  nas
alíneas b e c do inciso V do § 3o, inadimplidos isolada ou simultaneamente.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 15B.   O MEI poderá  ter sua  inscrição automaticamente cancelada após período de 12  (doze) meses consecutivos sem recolhimento ou declarações,
independentemente de qualquer notificação, devendo a informação ser publicada no Portal do Empreendedor, na forma regulamentada pelo CGSIM.        (Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 16.  O CGSN estabelecerá, para o MEI, critérios, procedimentos, prazos e efeitos diferenciados para desenquadramento da sistemática de que trata este
artigo, cobrança, inscrição em dívida ativa e exclusão do Simples Nacional. 

§  17.    A  alteração  de  dados  no  CNPJ  informada  pelo  empresário  à  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  equivalerá  à  comunicação  obrigatória  de
desenquadramento da sistemática de recolhimento de que trata este artigo, nas seguintes hipóteses: 

I  alteração para natureza jurídica distinta de empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

II  inclusão de atividade econômica não autorizada pelo CGSN; 

III  abertura de filial.

§ 18.   Os Municípios somente poderão  realizar o cancelamento da  inscrição do MEI caso  tenham  regulamentação própria de classificação de  risco e o
respectivo processo simplificado de inscrição e legalização, em conformidade com esta Lei Complementar e com as resoluções do CGSIM.            (Incluído pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 19.  Fica vedada aos conselhos representativos de categorias econômicas a exigência de obrigações diversas das estipuladas nesta Lei Complementar
para inscrição do MEI em seus quadros, sob pena de responsabilidade.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 20.   Os documentos  fiscais das microempresas e empresas de pequeno porte poderão ser emitidos diretamente por  sistema nacional  informatizado e
pela internet, sem custos para o empreendedor, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147,
de 2014)

§ 21.  Assegurarseá o registro nos cadastros oficiais ao guia de turismo inscrito como MEI.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 22.   Fica vedado às concessionárias de serviço público o aumento das  tarifas pagas pelo MEI por  conta da modificação da sua condição de pessoa
física para pessoa jurídica.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 23.  (VETADO).        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 24.  Aplicase ao MEI o disposto no inciso XI do § 4o do art. 3o.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Art.  18B.    A  empresa  contratante  de  serviços  executados  por  intermédio  do  MEI  mantém,  em  relação  a  esta  contratação,  a  obrigatoriedade  de
recolhimento da contribuição a que se refere o inciso III do caput e o § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de  julho de 1991, e o cumprimento das obrigações
acessórias relativas à contratação de contribuinte individual.       (Vide Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 1º  Aplicase o disposto no caput em relação ao MEI que for contratado para prestar serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e
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de manutenção ou reparo de veículos.

§ 1o    Aplicase  o  disposto  neste  artigo  exclusivamente  em  relação  ao MEI  que  for  contratado  para  prestar  serviços  de  hidráulica,  eletricidade,  pintura,
alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 2º    O  disposto  no  caput  e  no  §  1o  não  se  aplica  quando  presentes  os  elementos  da  relação  de  emprego,  ficando  a  contratante  sujeita  a  todas  as
obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias.

Art. 18C.   Observado o disposto no art. 18A, e seus parágrafos, desta Lei Complementar, poderá se enquadrar  como MEI o empresário  individual  que
possua um único empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional.

§ 1º  Na hipótese referida no caput, o MEI:

I   deverá reter e  recolher a contribuição previdenciária  relativa ao segurado a seu serviço na  forma da  lei,  observados prazo e condições estabelecidos
pelo CGSN;

II  é obrigado a prestar informações relativas ao segurado a seu serviço, na forma estabelecida pelo CGSN; e

III    está  sujeito  ao  recolhimento  da  contribuição  de  que  trata  o  inciso  VI  do  caput  do  art.  13,  calculada  à  alíquota  de  3%  (três  por  cento)  sobre  o  salário  de
contribuição previsto no caput, na forma e prazos estabelecidos pelo CGSN.

§ 2º  Para os casos de afastamento legal do único empregado do MEI, será permitida a contratação de outro empregado, inclusive por prazo determinado,
até que cessem as condições do afastamento, na forma estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 3º  O CGSN poderá determinar, com relação ao MEI, a forma, a periodicidade e o prazo:

I  de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil de uma única declaração com dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores dos
tributos  previstos  nos  arts.  18A  e  18C,  da  contribuição  para  a  Seguridade  Social  descontada  do  empregado  e  do  Fundo  de Garantia  do  Tempo  de  Serviço
(FGTS), e outras informações de interesse do Ministério do Trabalho e Emprego, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Conselho Curador do FGTS,
observado o disposto no § 7o do art. 26;

II    do  recolhimento  dos  tributos  previstos  nos  arts.  18A  e  18C,  bem  como  do  FGTS  e  da  contribuição  para  a  Seguridade  Social  descontada  do
empregado.

§ 4o  A entrega da declaração única de que trata o inciso I do § 3o substituirá, na forma regulamentada pelo CGSN, a obrigatoriedade de entrega de todas
as  informações,  formulários  e  declarações  a  que  estão  sujeitas  as  demais  empresas  ou  equiparados  que  contratam  empregados,  inclusive  as  relativas  ao
recolhimento do FGTS, à Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). 

§ 5o  Na hipótese de recolhimento do FGTS na forma do inciso II do § 3o, devese assegurar a transferência dos recursos e dos elementos identificadores
do recolhimento ao gestor desse fundo para crédito na conta vinculada do trabalhador.

§ 6o   O documento de que  trata o  inciso  I do § 3o deste artigo  tem caráter declaratório, constituindo  instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
tributos e dos débitos fundiários que não tenham sido recolhidos resultantes das  informações nele prestadas.                (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de
2014)

Art. 18D.  A tributação municipal do imposto sobre imóveis prediais urbanos deverá assegurar tratamento mais favorecido ao MEI para realização de sua
atividade no mesmo local em que residir, mediante aplicação da menor alíquota vigente para aquela localidade, seja residencial ou comercial, nos termos da lei,
sem prejuízo de eventual isenção ou imunidade existente.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Art.  18E.    O  instituto  do  MEI  é  uma  política  pública  que  tem  por  objetivo  a  formalização  de  pequenos  empreendimentos  e  a  inclusão  social  e
previdenciária.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 1o  A formalização de MEI não tem caráter eminentemente econômico ou fiscal.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 2o  Todo benefício previsto nesta Lei Complementar aplicável à microempresa estendese ao MEI sempre que lhe for mais favorável.        (Incluído pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 3o  O MEI é modalidade de microempresa.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 4o    É  vedado  impor  restrições  ao MEI  relativamente  ao  exercício  de  profissão  ou  participação  em  licitações,  em  função  da  sua  respectiva  natureza
jurídica.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Art. 19. Sem prejuízo da possibilidade de adoção de todas as faixas de receita previstas nos Anexos I a V desta Lei Complementar, os Estados poderão
optar pela aplicação de sublimite para efeito de recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacional em seus respectivos territórios, da seguinte forma: 

Art. 19.  Sem prejuízo da possibilidade de adoção de todas as faixas de receita previstas nos Anexos I a VI desta Lei Complementar, os Estados poderão
optar pela aplicação de sublimite para efeito de  recolhimento do  ICMS na  forma do Simples Nacional em seus  respectivos  territórios, da seguinte  forma:             
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

I    os Estados  cuja  participação  no  Produto  Interno  Bruto  brasileiro  seja  de  até  1%  (um  por  cento)  poderão  optar  pela  aplicação,  em  seus  respectivos
territórios, das faixas de receita bruta anual até 35% (trinta e cinco por cento), ou até 50% (cinquenta por cento), ou até 70% (setenta por cento) do limite previsto
no inciso II do caput do art. 3o; 

II  os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de mais de 1% (um por cento) e de menos de 5% (cinco por cento) poderão optar
pela aplicação, em seus respectivos territórios, das faixas de receita bruta anual até 50% (cinquenta por cento) ou até 70% (setenta por cento) do limite previsto
no inciso II do caput do art. 3o; e

III  os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja igual ou superior a 5% (cinco por cento) ficam obrigados a adotar todas as faixas
de receita bruta anual.

§ 1o A participação no Produto Interno Bruto brasileiro será apurada levando em conta o último resultado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística ou outro órgão que o substitua.

§ 2o A opção prevista nos incisos I e II do caput, bem como a obrigatoriedade prevista no inciso III do caput, surtirá efeitos somente para o anocalendário
subsequente, salvo deliberação do CGSN.

§ 3o O disposto neste artigo aplicase ao Distrito Federal.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15i


17/11/2015 Lcp 123

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm 18/39

Art. 20. A opção feita na forma do art. 19 desta Lei Complementar pelos Estados importará adoção do mesmo limite de receita bruta anual para efeito de
recolhimento na forma do ISS dos Municípios nele localizados, bem como para o do ISS devido no Distrito Federal.

§ 1º A empresa de pequeno porte que ultrapassar os limites a que se referem os incisos I ou II do caput do art. 19 estará automaticamente  impedida de
recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, a partir do mês subsequente ao que tiver ocorrido o excesso, relativamente aos seus estabelecimentos
localizados na unidade da Federação que os houver adotado, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 13 do art. 3o. 

§ 1ºA.   Os efeitos do  impedimento previsto no § 1º ocorrerão no anocalendário subsequente se o excesso verificado não  for superior a 20% (vinte por
cento) dos limites referidos.

§ 2o  O disposto no § 1o deste artigo não se aplica na hipótese de o Estado ou de o Distrito Federal adotarem, compulsoriamente ou por opção, a aplicação
de faixa de receita bruta superior à que vinha sendo utilizada no anocalendário em que ocorreu o excesso da receita bruta.

§ 3o Na hipótese em que o recolhimento do ICMS ou do ISS não esteja sendo efetuado por meio do Simples Nacional por força do disposto neste artigo e
no art. 19 desta Lei Complementar, as  faixas de  receita do Simples Nacional superiores àquela que  tenha sido objeto de opção pelos Estados ou pelo Distrito
Federal sofrerão, para efeito de recolhimento do Simples Nacional,  redução na alíquota equivalente aos percentuais  relativos a esses  impostos constantes dos
Anexos I a V desta Lei Complementar, conforme o caso.

§ 3o  Na hipótese em que o recolhimento do ICMS ou do ISS não esteja sendo efetuado por meio do Simples Nacional por força do disposto neste artigo e
no art. 19 desta Lei Complementar, as  faixas de  receita do Simples Nacional superiores àquela que  tenha sido objeto de opção pelos Estados ou  pelo Distrito
Federal sofrerão, para efeito de recolhimento do Simples Nacional,  redução na alíquota equivalente aos percentuais  relativos a esses  impostos constantes dos
Anexos I a VI desta Lei Complementar, conforme o caso.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

§ 4o O Comitê Gestor regulamentará o disposto neste artigo e no art. 19 desta Lei Complementar.

Seção IV

Do Recolhimento dos Tributos Devidos

Art. 21.  Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar, deverão ser pagos:

I  por meio de documento único de arrecadação, instituído pelo Comitê Gestor;

II  (REVOGADO)

III  enquanto não regulamentado pelo Comitê Gestor, até o último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente àquele a que se referir;

IV  em banco integrante da rede arrecadadora do Simples Nacional, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.

§  1o    Na  hipótese  de  a  microempresa  ou  a  empresa  de  pequeno  porte  possuir  filiais,  o  recolhimento  dos  tributos  do  Simples  Nacional  darseá  por
intermédio da matriz.

§ 2o  Poderá ser adotado sistema simplificado de arrecadação do Simples Nacional,  inclusive sem utilização da rede bancária, mediante requerimento do
Estado, Distrito Federal ou Município ao Comitê Gestor.

§ 3o  O valor não pago até a data do vencimento sujeitarseá à incidência de encargos legais na forma prevista na legislação do imposto sobre a renda.

§  4º  A  retenção  na  fonte  de  ISS  das  microempresas  ou  das  empresas  de  pequeno  porte  optantes  pelo  Simples  Nacional  somente  será  permitida  se
observado o disposto no art. 3o da Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, e deverá observar as seguintes normas: 

I – a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV ou
V desta Lei Complementar para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da prestação; 

I  a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV, V
ou  VI  desta  Lei  Complementar  para  a  faixa  de  receita  bruta  a  que  a  microempresa  ou  a  empresa  de  pequeno  porte  estiver  sujeita  no  mês  anterior  ao  da
prestação;        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

II – na hipótese de o serviço sujeito à  retenção ser prestado no mês de  início de atividades da microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser
aplicada pelo tomador a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à menor alíquota prevista nos Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar; 

II   na hipótese de o serviço sujeito à  retenção ser prestado no mês de  início de atividades da microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser
aplicada  pelo  tomador  a  alíquota  correspondente  ao  percentual  de  ISS  referente  à  menor  alíquota  prevista  nos  Anexos  III,  IV,  V  ou  VI  desta  Lei
Complementar;        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

III  –  na  hipótese  do  inciso  II  deste  parágrafo,  constatandose  que  houve  diferença  entre  a  alíquota  utilizada  e  a  efetivamente  apurada,  caberá  à
microempresa ou empresa de pequeno porte prestadora dos serviços efetuar o recolhimento dessa diferença no mês subseqüente ao do  início de atividade em
guia própria do Município; 

IV – na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar sujeita à tributação do ISS no Simples Nacional por valores  fixos mensais, não
caberá a retenção a que se refere o caput deste parágrafo; 

V – na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não  informar a alíquota de que  tratam os  incisos  I e  II deste parágrafo no documento
fiscal, aplicarseá a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar; 

V  na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não  informar a alíquota de que  tratam os  incisos  I e  II deste parágrafo no documento
fiscal, aplicarseá a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI desta Lei Complementar;       
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

VI – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal for inferior à devida, hipótese
em que o recolhimento dessa diferença será realizado em guia própria do Município; 

VII – o valor retido, devidamente recolhido, será definitivo, não sendo objeto de partilha com os municípios, e sobre a receita de prestação de serviços que
sofreu a retenção não haverá incidência de ISS a ser recolhido no Simples Nacional. 

§ 4oA.  Na hipótese de que tratam os incisos I e II do § 4o, a falsidade na prestação dessas informações sujeitará o responsável, o titular, os sócios ou os
administradores da microempresa e da empresa de pequeno porte,  juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na
legislação criminal e tributária.
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§ 5o  O CGSN regulará a compensação e a restituição dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido. 

§ 6o  O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de  juros obtidos pela aplicação da  taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia  (Selic)  para  títulos  federais,  acumulada mensalmente,  a  partir  do mês  subsequente  ao  do  pagamento  indevido  ou  a maior  que  o  devido  até  o mês
anterior ao da compensação ou restituição, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. 

§ 7o  Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o art. 35. 

§ 8o  Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. 

§ 9o  É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional, inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do Simples
Nacional. 

§ 10.   Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por
ocasião da compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional. 

§ 11.  No Simples Nacional, é permitida a compensação tão somente de créditos para extinção de débitos para com o mesmo ente federado e relativos ao
mesmo tributo. 

§ 12.   Na restituição e compensação no Simples Nacional serão observados os prazos de decadência e prescrição previstos na Lei no  5.172,  de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

§ 13.  É vedada a cessão de créditos para extinção de débitos no Simples Nacional.

§ 14.  Aplicase aos processos de restituição e de compensação o rito estabelecido pelo CGSN.

§ 15.  Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos
recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional, observado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no
§ 19 deste artigo.

§ 16.  Os débitos de que trata o § 15 poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) parcelas mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN.

§  17.   O  valor  de  cada  prestação mensal,  por  ocasião  do  pagamento,  será  acrescido  de  juros  equivalentes  à  taxa  referencial  do  Sistema  Especial  de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao
do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma regulamentada pelo CGSN.

§ 18.  Será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos,
na forma regulamentada pelo CGSN.

§  19.    Os  débitos  constituídos  de  forma  isolada  por  parte  de  Estado,  do  Distrito  Federal  ou  de  Município,  em  face  de  ausência  de  aplicativo  para
lançamento unificado, relativo a tributo de sua competência, que não estiverem inscritos em Dívida Ativa da União, poderão ser parcelados pelo ente responsável
pelo lançamento de acordo com a respectiva legislação, na forma regulamentada pelo CGSN.

§ 20.  O pedido de parcelamento deferido importa confissão irretratável do débito e configura confissão extrajudicial.

§  21.   Serão  aplicadas  na  consolidação  as  reduções  das multas  de  lançamento  de  ofício  previstas  na  legislação  federal,  conforme  regulamentação  do
CGSN.

§ 22.  O repasse para os entes federados dos valores pagos e da amortização dos débitos parcelados será efetuado proporcionalmente ao valor de cada
tributo na composição da dívida consolidada.

§ 23.  No caso de parcelamento de débito inscrito em dívida ativa, o devedor pagará custas, emolumentos e demais encargos legais.

§ 24.  Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em dívida ativa ou prosseguimento da execução, conforme o caso,
até deliberação do CGSN, a falta de pagamento:

I  de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou

II  de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais.

Art. 21A.  A inscrição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro Informativo dos créditos não quitados do setor público federal  CADIN,
somente ocorrerá mediante notificação prévia com prazo para contestação.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

Art. 21B.  Os Estados e o Distrito Federal deverão observar, em relação ao ICMS, o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contado a partir do primeiro dia
do mês do fato gerador da obrigação tributária, para estabelecer a data de vencimento do  imposto devido por substituição  tributária,  tributação concentrada em
uma  única  etapa  (monofásica)  e  por  antecipação  tributária  com  ou  sem  encerramento  de  tributação,  nas  hipóteses  em  que  a  responsabilidade  recair  sobre
operações ou prestações subsequentes, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.          (Incluído pele Lei Complementar nº 147, de 2014)

Seção V

Do Repasse do Produto da Arrecadação

Art. 22.  O Comitê Gestor definirá o sistema de repasses do total arrecadado, inclusive encargos legais, para o:

I  Município ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ISS;

II  Estado ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ICMS;

III  Instituto Nacional do Seguro Social, do valor correspondente à Contribuição para manutenção da Seguridade Social.

Parágrafo único.  Enquanto o Comitê Gestor não regulamentar o prazo para o repasse previsto no inciso II do caput deste artigo, esse será efetuado nos
prazos estabelecidos nos convênios celebrados no âmbito do colegiado a que se refere a alínea g do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal.

Seção VI

Dos Créditos

Art. 23.  As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos
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a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.

§ 1º  As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional terão direito a crédito correspondente
ao  ICMS  incidente  sobre  as  suas  aquisições  de  mercadorias  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  optante  pelo  Simples  Nacional,  desde  que
destinadas  à  comercialização  ou  industrialização  e  observado,  como  limite,  o  ICMS  efetivamente  devido  pelas  optantes  pelo  Simples  Nacional  em  relação  a
essas aquisições.

§ 2º  A alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1º deste artigo deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de
ICMS previsto nos Anexos I ou II desta Lei Complementar para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no
mês anterior ao da operação.

§ 3º  Na hipótese de a operação ocorrer no mês de início de atividades da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a
alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1º deste artigo corresponderá ao percentual de ICMS referente à menor alíquota prevista nos Anexos I ou
II desta Lei Complementar.

§ 4º  Não se aplica o disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo quando:

I  a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita à tributação do ICMS no Simples Nacional por valores fixos mensais;

II  a microempresa ou a empresa de pequeno porte não informar a alíquota de que trata o § 2º deste artigo no documento fiscal;

III  houver isenção estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal que abranja a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte
estiver sujeita no mês da operação.

  IV  o  remetente da operação ou prestação considerar, por opção, que a alíquota determinada na  forma do caput e dos §§ 1o e 2o do art.  18 desta Lei
Complementar deverá incidir sobre a receita recebida no mês.

§  5º    Mediante  deliberação  exclusiva  e  unilateral  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,  poderá  ser  concedido  às  pessoas  jurídicas  e  àquelas  a  elas
equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional crédito correspondente ao ICMS incidente sobre os insumos utilizados nas mercadorias
adquiridas de  indústria optante pelo Simples Nacional,  sendo vedado o estabelecimento de diferenciação no  valor  do  crédito em  razão da procedência dessas
mercadorias.

§ 6º  O Comitê Gestor do Simples Nacional disciplinará o disposto neste artigo.

Art. 24.   As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar  ou destinar  qualquer  valor  a  título  de
incentivo fiscal.

Parágrafo  único.   Não  serão  consideradas  quaisquer  alterações  em bases  de  cálculo,  alíquotas  e  percentuais  ou  outros  fatores  que  alterem  o  valor  de
imposto  ou  contribuição  apurado  na  forma  do  Simples  Nacional,  estabelecidas  pela  União,  Estado,  Distrito  Federal  ou  Município,  exceto  as  previstas  ou
autorizadas nesta Lei Complementar.

Seção VII

Das Obrigações Fiscais Acessórias

Art. 25. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal do
Brasil  declaração  única  e  simplificada  de  informações  socioeconômicas  e  fiscais,  que  deverá  ser  disponibilizada  aos  órgãos  de  fiscalização  tributária  e
previdenciária, observados prazo e modelo aprovados pelo CGSN e observado o disposto no § 15A do art. 18.

§  1o  A  declaração  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  constitui  confissão  de  dívida  e  instrumento  hábil  e  suficiente  para  a  exigência  dos  tributos  e
contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nela prestadas.

§ 2o  A situação de inatividade deverá ser informada na declaração de que trata o caput deste artigo, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.

§ 3o    Para  efeito  do  disposto  no  §  2o  deste  artigo,  considerase  em  situação  de  inatividade  a microempresa  ou  a  empresa  de  pequeno  porte  que  não
apresente mutação patrimonial e atividade operacional durante todo o anocalendário.

§ 4o  A declaração de que trata o caput deste artigo, relativa ao MEI definido no art. 18A desta Lei Complementar, conterá, para efeito do disposto no art.
3º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, tãosomente as informações relativas à receita bruta total sujeita ao ICMS, sendo vedada a  instituição
de declarações adicionais em decorrência da referida Lei Complementar.

§ 5o  A declaração de que trata o caput, a partir das informações relativas ao anocalendário de 2012, poderá ser prestada por meio da declaração de que
trata o § 15A do art. 18 desta Lei Complementar, na periodicidade e prazos definidos pelo CGSN.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Art. 26.  As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:

I  emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor;

II  manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
acessórias  a  que  se  refere  o  art.  25  desta  Lei  Complementar  enquanto  não  decorrido  o  prazo  decadencial  e  não  prescritas  eventuais  ações  que  lhes  sejam
pertinentes.

§ 1º   O MEI  fará a comprovação da receita bruta mediante apresentação do registro de vendas ou de prestação de serviços na  forma estabelecida pelo
CGSN, ficando dispensado da emissão do documento fiscal previsto no inciso I do caput, ressalvadas as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo referido
Comitê.

I  (REVOGADO)

II  (REVOGADO)

III  (REVOGADO)

§ 2o  As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro
caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.

§ 3o   A exigência de declaração única a que se refere o caput do art. 25 desta Lei Complementar não desobriga a prestação de  informações relativas a
terceiros.

§ 4o  As microempresas e empresas de pequeno porte referidas no § 2o deste artigo ficam sujeitas a outras obrigações acessórias a serem estabelecidas
pelo Comitê Gestor, com características nacionalmente uniformes, vedado o estabelecimento de regras unilaterais pelas unidades políticas partícipes do sistema.
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§ 4o  É vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipuladas
pelo CGSN e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional, bem como, o estabelecimento de exigências adicionais e unilaterais pelos entes  federativos,
exceto os programas de cidadania fiscal.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 4oA.  A escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente não poderá ser exigida da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional, salvo se, cumulativamente, houver:        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

I  autorização específica do CGSN, que estabelecerá as condições para a obrigatoriedade;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

II    disponibilização  por  parte  da  administração  tributária  estipulante  de  aplicativo  gratuito  para  uso  da  empresa  optante.                (Incluído  pela  Lei
Complementar nº 147, de 2014)

§  4oB.    A  exigência  de  apresentação  de  livros  fiscais  em  meio  eletrônico  aplicarseá  somente  na  hipótese  de  substituição  da  entrega  em  meio
convencional, cuja obrigatoriedade tenha sido prévia e especificamente estabelecida pelo CGSN.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§  4oC.    Até  a  implantação  de  sistema  nacional  uniforme  estabelecido  pelo  CGSN  com  compartilhamento  de  informações  com  os  entes  federados,
permanece válida norma publicada por ente federado até o primeiro trimestre de 2014 que tenha veiculado exigência vigente de a microempresa ou empresa de
pequeno porte apresentar escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 5o  As microempresas e empresas de pequeno porte ficam sujeitas à entrega de declaração eletrônica que deva conter os dados referentes aos serviços
prestados ou tomados de terceiros, na conformidade do que dispuser o Comitê Gestor.

§ 6º  Na hipótese do § 1º deste artigo:

I    deverão  ser  anexados  ao  registro  de  vendas  ou  de  prestação  de  serviços,  na  forma  regulamentada  pelo  Comitê  Gestor,  os  documentos  fiscais
comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços tomados referentes ao período, bem como os documentos fiscais relativos às operações ou prestações
realizadas eventualmente emitidos;

II  será obrigatória a emissão de documento fiscal nas vendas e nas prestações de serviços realizadas pelo MEI para destinatário cadastrado no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), ficando dispensado desta emissão para o consumidor final.

§ 7o  Cabe ao CGSN dispor sobre a exigência da certificação digital para o cumprimento de obrigações principais e acessórias por parte da microempresa,
inclusive o MEI, ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, inclusive para o recolhimento do FGTS.

§ 8o   O CGSN poderá disciplinar sobre a disponibilização, no portal do SIMPLES Nacional, de documento  fiscal eletrônico de venda ou de prestação de
serviço para o MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 9o  O desenvolvimento e a manutenção das soluções de tecnologia, capacitação e orientação aos usuários relativas ao disposto no § 8o, bem como as
demais relativas ao Simples Nacional, poderão ser apoiadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  SEBRAE.        (Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)

§ 10.  O ato de emissão ou de recepção de documento fiscal por meio eletrônico estabelecido pelas administrações tributárias, em qualquer modalidade, de
entrada, de saída ou de prestação, na forma estabelecida pelo CGSN, representa sua própria escrituração fiscal e elemento suficiente para a fundamentação e a
constituição do crédito tributário.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 11.   Os dados dos documentos  fiscais de qualquer espécie podem ser  compartilhados entre as administrações  tributárias da União, Estados, Distrito
Federal  e Municípios  e,  quando  emitidos  por meio  eletrônico,  na  forma  estabelecida  pelo CGSN,  a microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  optante  pelo
Simples Nacional fica desobrigada de transmitir seus dados às administrações tributárias.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 12.  As informações a serem prestadas relativas ao ICMS devido na forma prevista nas alíneas a, g e h do inciso XIII do § 1o do art. 13 serão fornecidas
por meio de aplicativo único.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

§ 13.  Fica estabelecida a obrigatoriedade de utilização de documentos fiscais eletrônicos estabelecidos pelo Confaz nas operações e prestações relativas
ao ICMS efetuadas por microempresas e empresas de pequeno porte nas hipóteses previstas nas alíneas a, g e h do inciso XIII do § 1o do art. 13.        (Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

§ 14.  Os aplicativos necessários ao cumprimento do disposto nos §§ 12 e 13 deste artigo serão disponibilizados, de forma gratuita, no portal do Simples
Nacional.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

§ 15.  O CGSN regulamentará o disposto neste artigo.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

Art. 27.  As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para
os registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor.

Seção VIII

Da Exclusão do Simples Nacional

Art. 28.  A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.

Parágrafo único.  As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.

Art. 29.  A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darseá quando:

I  verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

II  for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não  fornecimento de  informações  sobre  bens, movimentação  financeira,  negócio  ou  atividade  que  estiverem  intimadas  a  apresentar,  e  nas  demais
hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;

III   for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio  fiscal ou a qualquer outro  local onde
desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade;

IV  a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;

V  tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1


17/11/2015 Lcp 123

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm 22/39

VI  a empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores;

VII  comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;

VIII  houver falta de escrituração do livrocaixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;

IX  for constatado que durante o anocalendário o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade;

X    for  constatado que durante o anocalendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização  ou  industrialização,  ressalvadas  hipóteses
justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;

XI  houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art. 26;

XII  omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de  informações previsto pela  legislação previdenciária,  trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.

§ 1o  Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anoscalendário seguintes.

§ 2o  O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto
nesta Lei Complementar.

§ 3o   A exclusão de ofício será realizada na  forma regulamentada pelo Comitê Gestor, cabendo o  lançamento dos  tributos e contribuições apurados aos
respectivos entes tributantes.

§ 4o  (REVOGADO)

§ 5o  A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto no art. 33, e o  julgamento administrativo, ao disposto no art. 39,
ambos desta Lei Complementar.

§ 6º  Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação:

I  será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e

II  poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN.

§ 7º  (REVOGADO)

§ 8º  A notificação de que trata o § 6º aplicase ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional.

§ 9º  Considerase prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do caput:

I  a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada
em relação aos últimos 5 (cinco) anoscalendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento; ou

II    a  segunda  ocorrência  de  idênticas  infrações,  caso  seja  constatada  a  utilização  de  artifício,  ardil  ou  qualquer  outro meio  fraudulento  que  induza  ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.

Art. 30.  A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, darseá:

I  por opção;

II  obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou

III  obrigatoriamente, quando ultrapassado, no anocalendário de início de atividade, o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2o do art. 3o; 

IV  obrigatoriamente, quando ultrapassado, no anocalendário, o limite de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano
calendário de início de atividade. 

§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:

I  na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro;

II  na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;

III  na hipótese do inciso III do caput: 

a) até o último dia útil do mês seguinte àquele em que tiver ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional de que trata o § 10 do art.
3o; ou 

b) até o último dia útil do mês de janeiro do anocalendário subsequente ao de início de atividades, caso o excesso seja inferior a 20% (vinte por cento) do
respectivo limite; 

IV  na hipótese do inciso IV do caput: 

a) até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do limite de receita bruta previsto no inciso II do caput do
art. 3o; ou 

b) até o último dia útil do mês de janeiro do anocalendário subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de
receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o.

§ 2o  A comunicação de que trata o caput deste artigo darseá na forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.

§ 3º    A  alteração  de  dados  no  CNPJ,  informada  pela ME  ou  EPP  à  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil,  equivalerá  à  comunicação  obrigatória  de
exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
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I    alteração  de  natureza  jurídica  para  Sociedade  Anônima,  Sociedade  Empresária  em Comandita  por  Ações,  Sociedade  em  Conta  de  Participação  ou
Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira;

II  inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;

III  inclusão de sócio pessoa jurídica;

IV  inclusão de sócio domiciliado no exterior;

V  cisão parcial; ou

VI  extinção da empresa.

Art. 31.  A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:

I  na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de janeiro do anocalendário subseqüente, ressalvado o disposto no §
4o deste artigo;

II  na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;

III  na hipótese do inciso III do caput do art. 30 desta Lei Complementar:

a) desde o início das atividades;

b) a partir de 1º de janeiro do anocalendário subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o  limite proporcional de
que trata o § 10 do art. 3o;

IV    na  hipótese  do  inciso  V  do  caput  do  art.  17  desta  Lei  Complementar,  a  partir  do  anocalendário  subseqüente  ao  da  ciência  da  comunicação  da
exclusão;

V  na hipótese do inciso IV do caput do art. 30: 

a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o; 

b) a partir de 1o de janeiro do anocalendário subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta
previsto no inciso II do art. 3o. 

§ 1o Na hipótese prevista no  inciso  III do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá optar, no
anocalendário subseqüente ao do início de atividades, pelo Simples Nacional.

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. 

§  3o    O  CGSN  regulamentará  os  procedimentos  relativos  ao  impedimento  de  recolher  o  ICMS  e  o  ISS  na  forma  do  Simples  Nacional,  em  face  da
ultrapassagem dos limites estabelecidos na forma dos incisos I ou II do art. 19 e do art. 20.

§ 4o No caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser excluída do Simples Nacional no mês de janeiro, na hipótese do inciso I do caput do
art. 30 desta Lei Complementar, os efeitos da exclusão darseão nesse mesmo ano.

§ 5o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma vez que o motivo da exclusão deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do
inciso I do caput do art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta darseá a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao
último dia do anocalendário em que a referida situação deixou de existir.

Art. 32.  As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitarseão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às  normas de tributação aplicáveis às demais  pessoas jurídicas.

§ 1o  Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do inciso III do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a
empresa  de  pequeno  porte  desenquadrada  ficará  sujeita  ao  pagamento  da  totalidade  ou  diferença  dos  respectivos  impostos  e  contribuições,  devidos  de
conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, tãosomente, de juros de mora, quando efetuado antes do início de procedimento de ofício.

§ 2o  Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.

§ 3º  Aplicase o disposto no caput e no § 1o em relação ao ICMS e ao ISS à empresa impedida de recolher esses impostos na forma do Simples Nacional, em
face da ultrapassagem dos limites a que se referem os incisos I e II do caput do art. 19, relativamente ao estabelecimento localizado na unidade da federação que os
houver adotado.

Seção IX

Da Fiscalização

Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das
hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a  localização do estabelecimento, e,  tratandose de prestação de serviços  incluídos na competência  tributária municipal, a competência será
também do respectivo Município.

§  1o  As  Secretarias  de  Fazenda  ou  Finanças  dos  Estados  poderão  celebrar  convênio  com  os  Municípios  de  sua  jurisdição  para  atribuir  a  estes  a
fiscalização a que se refere o caput deste artigo.

§ 1oA.  Dispensase o convênio de que trata o § 1o na hipótese de ocorrência de prestação de serviços sujeita ao ISS por estabelecimento localizado no
Município. 

§  1oB.    A  fiscalização  de  que  trata  o  caput,  após  iniciada,  poderá  abranger  todos  os  demais  estabelecimentos  da  microempresa  ou  da  empresa  de
pequeno porte, independentemente da atividade por eles exercida ou de sua localização, na forma e condições estabelecidas pelo CGSN. 

§ 1oC.  As autoridades fiscais de que trata o caput têm competência para efetuar o lançamento de todos os tributos previstos nos incisos I a VIII do art.
13, apurados na forma do Simples Nacional, relativamente a todos os estabelecimentos da empresa, independentemente do ente federado instituidor. 
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§  1oD.    A  competência  para  autuação  por  descumprimento  de  obrigação  acessória  é  privativa  da  administração  tributária  perante  a  qual  a  obrigação
deveria ter sido cumprida.

§ 2o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte exercer alguma das atividades de prestação de serviços previstas no § 5ºC do art. 18
desta Lei Complementar, caberá à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização da Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da empresa, de que
trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

§  3o    O  valor  não  pago,  apurado  em  procedimento  de  fiscalização,  será  exigido  em  lançamento  de  ofício  pela  autoridade  competente  que  realizou  a
fiscalização.

§ 4o  O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo.

Seção X

Da Omissão de Receita

Art. 34.  Aplicamse à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes
nas legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional.

Seção XI

Dos Acréscimos Legais

Art. 35. Aplicamse aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as normas
relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda, inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS.

Art. 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, nos prazos determinados no § 1o do art. 30 desta
Lei Complementar, sujeitará a pessoa jurídica a multa correspondente a 10% (dez por cento) do total dos impostos e contribuições devidos de conformidade com
o Simples Nacional no mês que anteceder o início dos efeitos da exclusão, não inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), insuscetível de redução.

Art. 36A.  A falta de comunicação, quando obrigatória, do  desenquadramento do microempreendedor individual da sistemática de recolhimento prevista no
art. 18A desta Lei Complementar nos prazos determinados em seu § 7o sujeitará o microempreendedor individual a multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
insusceptível de redução.

Art.  37.  A  imposição  das multas  de  que  trata  esta  Lei  Complementar  não  exclui  a  aplicação  das  sanções  previstas  na  legislação  penal,  inclusive  em
relação a declaração falsa, adulteração de documentos e emissão de nota  fiscal em desacordo com a operação efetivamente praticada, a que estão sujeitos o
titular ou sócio da pessoa jurídica.

Art. 38. O sujeito passivo que deixar de apresentar a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar,  no
prazo  fixado,  ou  que  a  apresentar  com  incorreções  ou  omissões,  será  intimado  a  apresentar  declaração  original,  no  caso  de  nãoapresentação,  ou  a  prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na forma definida pelo Comitê Gestor, e sujeitarseá às seguintes multas:

I  de 2% (dois por cento) ao mêscalendário ou fração, incidentes sobre o montante dos tributos e contribuições informados na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo;

II  de R$ 100,00 (cem reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas.

§ 1o  Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de nãoapresentação, da lavratura do auto de infração.

§ 2o  Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:

I  à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício;

II  a 75% (setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.

§ 3º  A multa mínima a ser aplicada será de R$ 200,00 (duzentos reais).

§ 4o  Considerarseá não entregue a declaração que não atender às especificações técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor.

§ 5o  Na hipótese do § 4o deste artigo, o sujeito passivo será  intimado a apresentar nova declaração, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da
intimação, e sujeitarseá à multa prevista no inciso I do caput deste artigo, observado o disposto nos §§ 1o a 3o deste artigo.

§ 6o A multa mínima de que trata o § 3o deste artigo a ser aplicada ao Microempreendedor Individual na vigência da opção de que trata o art. 18A desta
Lei Complementar será de R$ 50,00 (cinqüenta reais).

Art. 38A.  O sujeito passivo que deixar de prestar as informações no sistema eletrônico de cálculo de que trata o § 15 do art. 18, no prazo previsto no §
15A do mesmo artigo, ou que as prestar com incorreções ou omissões, será intimado a fazêlo, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos
demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na forma definida pelo CGSN, e sujeitarseá às seguintes multas, para cada mês de referência: 

I    de  2%  (dois  por  cento)  ao mêscalendário  ou  fração,  a  partir  do  primeiro  dia  do  quarto mês  do  ano  subsequente  à  ocorrência  dos  fatos  geradores,
incidentes sobre o montante dos impostos e contribuições decorrentes das informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo de que trata o § 15 do art. 18,
ainda que integralmente pago, no caso de ausência de prestação de informações ou sua efetuação após o prazo,  limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 2o deste artigo; e 

II  de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas. 

§ 1o  Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo inicial o primeiro dia do quarto mês do ano subsequente
à ocorrência dos fatos geradores e como termo final a data da efetiva prestação ou, no caso de não prestação, da lavratura do auto de infração. 

§ 2o  A multa mínima a ser aplicada será de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada mês de referência. 

§ 3o  Aplicase ao disposto neste artigo o disposto nos §§ 2o, 4o e 5o do art. 38. 

§ 4º  O CGSN poderá estabelecer data posterior à prevista no inciso I do caput e no § 1º.

Art. 38B.   As multas relativas à  falta de prestação ou à  incorreção no cumprimento de obrigações acessórias para com os órgãos e entidades  federais,
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estaduais,  distritais  e  municipais,  quando  em  valor  fixo  ou  mínimo,  e  na  ausência  de  previsão  legal  de  valores  específicos  e  mais  favoráveis  para  MEI,
microempresa ou empresa de pequeno porte, terão redução de:        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

I  90% (noventa por cento) para os MEI;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

II    50%  (cinquenta  por  cento)  para  as  microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte  optantes  pelo  Simples  Nacional.                (Incluído  pela  Lei
Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

Parágrafo único.   As  reduções de que  tratam os  incisos  I e  II do caput não se aplicam na:                (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)         
(Produção de efeito)

I  hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização;        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

II  ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de
efeito)

Seção XII

Do Processo Administrativo Fiscal

Art. 39.   O contencioso administrativo  relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão  julgador  integrante da estrutura administrativa do ente
federativo  que  efetuar  o  lançamento,  o  indeferimento  da  opção  ou  a  exclusão  de  ofício,  observados  os  dispositivos  legais  atinentes  aos  processos
administrativos fiscais desse ente.

§ 1o  O Município poderá, mediante convênio, transferir a atribuição de julgamento exclusivamente ao respectivo Estado em que se localiza.

§ 2o No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de
receita de que não se consiga identificar a origem, a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista nesta Lei Complementar, e a parcela autuada que não
seja correspondente aos tributos e contribuições federais será rateada entre Estados e Municípios ou Distrito Federal.

§ 3o  Na hipótese referida no § 2o deste artigo, o julgamento caberá ao Estado ou ao Distrito Federal.

§ 4º  A intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo observará o disposto nos §§ 1oA a 1oD do art. 16.

§ 5º  A impugnação relativa ao  indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser decidida em órgão diverso do previsto no caput, na  forma estabelecida
pela respectiva administração tributária.

§ 6º  Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e prazos, bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na
hipótese de apresentação de impugnação, defesa ou recurso.

Art.  40.    As  consultas  relativas  ao  Simples  Nacional  serão  solucionadas  pela  Secretaria  da  Receita  Federal,  salvo  quando  se  referirem  a  tributos  e
contribuições de competência estadual  ou municipal,  que  serão  solucionadas  conforme a  respectiva  competência  tributária,  na  forma disciplinada pelo Comitê
Gestor.

Seção XIII

Do Processo Judicial

Art. 41.  Os processos relativos a  impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional serão ajuizados em face da União, que será representada
em juízo pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, observado o disposto no § 5º deste artigo.

§ 1o  Os Estados, Distrito Federal e Municípios prestarão auxílio à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, em relação aos tributos de sua competência,
na forma a ser disciplinada por ato do Comitê Gestor.

§ 2º  Os créditos tributários oriundos da aplicação desta Lei Complementar serão apurados,  inscritos em Dívida Ativa da União e cobrados  judicialmente
pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, observado o disposto no inciso V do § 5º deste artigo.

§ 3o   Mediante  convênio,  a  ProcuradoriaGeral  da  Fazenda  Nacional  poderá  delegar  aos  Estados  e  Municípios  a  inscrição  em  dívida  ativa  estadual  e
municipal e a cobrança judicial dos tributos estaduais e municipais a que se refere esta Lei Complementar.

§ 4o  Aplicase o disposto neste artigo aos impostos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações prestadas:

I  no sistema eletrônico de cálculo dos valores devidos no Simples Nacional de que trata o § 15 do art. 18; 

II  na declaração a que se refere o art. 25. 

§ 5º  Excetuamse do disposto no caput deste artigo:

I  os mandados de segurança nos quais se impugnem atos de autoridade coatora pertencente a Estado, Distrito Federal ou Município;

II  as ações que tratem exclusivamente de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, as quais serão propostas em face
desses entes federativos, representados em juízo por suas respectivas procuradorias;

III  as ações promovidas na hipótese de celebração do convênio de que trata o § 3º deste artigo;

IV  o crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado exclusivamente em face de descumprimento de obrigação acessória, observado o disposto
no § 1oD do art. 33;

V  o crédito tributário relativo ao ICMS e ao ISS de que trata o § 16 do art. 18A.

V  o crédito tributário relativo ao ICMS e ao ISS de que tratam as alíneas b e c do inciso V do § 3o do art. 18A desta Lei Complementar.        (Redação
dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

CAPÍTULO V
DO ACESSO AOS MERCADOS

Seção única
Das Aquisições Públicas

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1


17/11/2015 Lcp 123

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm 26/39

CAPÍTULO V
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

DO ACESSO AOS MERCADOS

Seção I

Das Aquisições Públicas

Art. 42.  Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito
de assinatura do contrato.

Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente  for declarado o vencedor do certame, prorrogável por  igual período, a critério da administração pública, para a  regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.             (Redação
dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§  2o    A  nãoregularização  da  documentação,  no  prazo  previsto  no  §  1o  deste  artigo,  implicará  decadência  do  direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das
sanções previstas no art.  81  da  Lei  no 8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1o   Entendese por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam  iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

§ 2o  Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, procederseá da seguinte forma:

I   a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço  inferior  àquela  considerada  vencedora do
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II    não  ocorrendo  a  contratação  da  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  na  forma  do  inciso  I  do  caput  deste  artigo,  serão  convocadas  as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;

III  no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

§ 1o   Na hipótese da nãocontratação nos  termos previstos no caput  deste artigo, o objeto  licitado  será  adjudicado  em  favor  da  proposta  originalmente
vencedora do certame.

§ 2o   O disposto neste artigo  somente  se aplicará quando a melhor  oferta  inicial  não  tiver  sido  apresentada  por microempresa  ou  empresa  de  pequeno
porte.

§ 3o  No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

Art. 46.  A microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos creditórios decorrentes de empenhos liquidados por órgãos e entidades da União,
Estados, Distrito Federal e Município não pagos em até 30 (trinta) dias contados da data de liquidação poderão emitir cédula de crédito microempresarial.

Parágrafo  único.    A  cédula  de  crédito microempresarial  é  título  de  crédito  regido,  subsidiariamente,  pela  legislação  prevista  para  as  cédulas  de  crédito
comercial, tendo como lastro o empenho do poder público, cabendo ao Poder Executivo sua regulamentação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
publicação desta Lei Complementar.         (Revogado pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Art.  47.    Nas  contratações  públicas  da  União,  dos  Estados  e  dos  Municípios,  poderá  ser  concedido  tratamento  diferenciado  e  simplificado  para  as
microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e  regional, a ampliação da
eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo ente.

Art.  47.    Nas  contratações  públicas  da  administração  direta  e  indireta,  autárquica  e  fundacional,  federal,  estadual  e  municipal,  deverá  ser  concedido
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no
âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.        (Redação dada pela Lei Complementar nº
147, de 2014)

Parágrafo único.  No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão
mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplicase a legislação federal.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública poderá realizar processo licitatório:

Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147,
de 2014)

I  destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais);

I  deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos  itens de contratação
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

II  em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser
subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado;
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II   poderá, em relação aos processos  licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos  licitantes a subcontratação de microempresa ou
empresa de pequeno porte;        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

III   em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em
certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível.

III  deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação
de microempresas e empresas de pequeno porte.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 1o  O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil.

§ 1o  (Revogado).        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 2o  Na hipótese do  inciso  II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

§ 3o  Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas
de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de
2014)

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:

I    os  critérios  de  tratamento  diferenciado  e  simplificado  para  as microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  não  forem  expressamente  previstos  no
instrumento convocatório;

I  (Revogado);        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      (Produção de efeito)

II    não  houver  um mínimo  de  3  (três)  fornecedores  competitivos  enquadrados  como microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte  sediados  local  ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

III    o  tratamento  diferenciado  e  simplificado  para  as microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  não  for  vantajoso  para  a  administração  pública  ou
representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

IV  a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

IV  a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuandose as dispensas  tratadas
pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando
se o disposto no inciso I do art. 48.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Seção II
 (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Acesso ao Mercado Externo

Art. 49A.  A microempresa e a empresa de pequeno porte beneficiárias do SIMPLES usufruirão de regime de exportação que contemplará procedimentos
simplificados de habilitação, licenciamento, despacho aduaneiro e câmbio, na forma do regulamento.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Parágrafo  único.    As  pessoas  jurídicas  prestadoras  de  serviço  de  logística  internacional  quando  contratadas  por  beneficiários  do  SIMPLES  estão
autorizadas  a  realizar  atividades  relativas  a  licenciamento  administrativo,  despacho  aduaneiro,  consolidação  e  desconsolidação  de  carga,  bem  como  a
contratação de seguro, câmbio,  transporte e armazenagem de mercadorias, objeto da prestação do serviço, na  forma do  regulamento.                (Incluído  pela  Lei
Complementar nº 147, de 2014)

CAPÍTULO VI

DA SIMPLIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO

Seção I

Da Segurança e da Medicina do Trabalho

Art.  50.    As  microempresas  e  as  empresas  de  pequeno  porte  serão  estimuladas  pelo  poder  público  e  pelos  Serviços  Sociais  Autônomos  a  formar
consórcios para acesso a serviços especializados em segurança e medicina do trabalho.

Seção II

Das Obrigações Trabalhistas

Art. 51.  As microempresas e as empresas de pequeno porte são dispensadas:

I  da afixação de Quadro de Trabalho em suas dependências;

II  da anotação das férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de registro;

III  de empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem;

IV  da posse do livro intitulado “Inspeção do Trabalho”; e

V  de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de férias coletivas.

Art. 52.  O disposto no art. 51 desta Lei Complementar não dispensa as microempresas e as empresas de pequeno porte dos seguintes procedimentos:

I  anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social  CTPS;

II    arquivamento  dos  documentos  comprobatórios  de  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias,  enquanto  não  prescreverem  essas
obrigações;

III  apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP;

IV    apresentação  das  Relações  Anuais  de  Empregados  e  da  Relação  Anual  de  Informações  Sociais    RAIS  e  do  Cadastro  Geral  de  Empregados  e
Desempregados  CAGED.
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Parágrafo único.  (VETADO).

Art. 53.  (REVOGADO)

Seção III

Do Acesso à Justiça do Trabalho

Art. 54.  É facultado ao empregador de microempresa ou de empresa de pequeno porte fazerse substituir ou representar perante a Justiça do Trabalho por
terceiros que conheçam dos fatos, ainda que não possuam vínculo trabalhista ou societário.

CAPÍTULO VII

DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA

Art. 55.   A  fiscalização, no que se refere aos aspectos  trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental e de segurança, das microempresas e empresas de
pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse
procedimento.

Art.  55.    A  fiscalização,  no  que  se  refere  aos  aspectos  trabalhista,  metrológico,  sanitário,  ambiental,  de  segurança  e  de  uso  e  ocupação  do  solo  das
microempresas e empresas de pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau
de risco compatível com esse procedimento.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 1o  Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada infração por falta de registro de empregado
ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.

§ 2o  (VETADO).

§ 3o  Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não
se sujeitarão ao disposto neste artigo.

§  4o    O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  ao  processo  administrativo  fiscal  relativo  a  tributos,  que  se  dará  na  forma  dos  arts.  39  e  40  desta  Lei
Complementar.

§ 5o  O disposto no § 1o aplicase à  lavratura de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias  relativas às matérias do caput,  inclusive quando
previsto seu cumprimento de forma unificada com matéria de outra natureza, exceto a trabalhista.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 6o  A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado sem cumprimento ao disposto neste artigo, independentemente
da natureza principal ou acessória da obrigação.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§  7o    Os  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  federal,  estadual,  distrital  e  municipal  deverão  observar  o  princípio  do  tratamento  diferenciado,
simplificado e favorecido por ocasião da fixação de valores decorrentes de multas e demais sanções administrativas.                (Incluído pela Lei Complementar nº
147, de 2014)

§ 8o  A inobservância do disposto no caput deste artigo implica atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional da atividade
empresarial.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 9o   O disposto no caput  deste artigo não se aplica a  infrações  relativas  à  ocupação  irregular  da  reserva de  faixa  não edificável,  de  área  destinada  a
equipamentos  urbanos,  de  áreas  de  preservação  permanente  e  nas  faixas  de  domínio  público  das  rodovias,  ferrovias  e  dutovias  ou  de  vias  e  logradouros
públicos.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

CAPÍTULO VIII

DO ASSOCIATIVISMO

Seção Única

Da Sociedade de Propósito Específico formada por Microempresas e Empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional

Art. 56.  As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para
os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.

Art. 56.  As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional
e internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.        (Redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)

§ 1º  Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.

§ 2º  A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:

I  terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;

II  terá por finalidade realizar:

a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas sócias;

b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam
suas sócias;

III  poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea b do inciso II deste parágrafo;

IV  apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro real, devendo manter a escrituração dos livros Diário e Razão;

V  apurará a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo nãocumulativo;

VI  exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que dela façam parte;

VII  será constituída como sociedade limitada;
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VIII  deverá, nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições
realizadas para revenda; e

IX  deverá, nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao
das aquisições desses bens.

§ 3º  A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de propósito específico não gera direito a créditos relativos a impostos ou contribuições
abrangidos pelo Simples Nacional.

§ 4º  A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar simultaneamente de mais de uma sociedade de propósito específico de que
trata este artigo.

§ 5º  A sociedade de propósito específico de que trata este artigo não poderá:

I  ser filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

II  ser constituída sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo;

III  participar do capital de outra pessoa jurídica;

IV    exercer  atividade  de  banco  comercial,  de  investimentos  e  de  desenvolvimento,  de  caixa  econômica,  de  sociedade  de  crédito,  financiamento  e
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalização ou de previdência complementar;

V  ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos
calendário anteriores;

VI  exercer a atividade vedada às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.

§ 6º  A inobservância do disposto no § 4º deste artigo acarretará a responsabilidade solidária das microempresas ou empresas de pequeno porte sócias da
sociedade de propósito específico de que trata este artigo na hipótese em que seus titulares, sócios ou administradores conhecessem ou devessem conhecer tal
inobservância.

§ 7º  O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo até 31 de dezembro de 2008.

CAPÍTULO IX

DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO

Seção I

Disposições Gerais

Art.  57.    O  Poder  Executivo  federal  proporá,  sempre  que  necessário,  medidas  no  sentido  de  melhorar  o  acesso  das  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte aos mercados de crédito e de capitais, objetivando a redução do custo de transação, a elevação da eficiência alocativa, o  incentivo ao ambiente
concorrencial e a qualidade do conjunto informacional, em especial o acesso e portabilidade das informações cadastrais relativas ao crédito.

Art. 58.   Os bancos comerciais públicos e os bancos múltiplos públicos com carteira comercial e a Caixa Econômica Federal manterão  linhas de crédito
específicas  para  as microempresas  e  para  as  empresas  de  pequeno  porte,  devendo  o montante  disponível  e  suas  condições  de  acesso  ser  expressos  nos
respectivos orçamentos e amplamente divulgadas.

Parágrafo único.  As instituições mencionadas no caput deste artigo deverão publicar, juntamente com os respectivos balanços, relatório circunstanciado
dos recursos alocados às linhas de crédito referidas no caput deste artigo e aqueles efetivamente utilizados, consignando, obrigatoriamente, as justificativas do
desempenho alcançado.

§ 2o    O  acesso  às  linhas  de  crédito  específicas  previstas  no  caput deste  artigo  deverá  ter  tratamento  simplificado  e  ágil,  com  divulgação  ampla  das
respectivas condições e exigências.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Art.  58A.   Os bancos públicos e privados não poderão contabilizar,  para  cumprimento de metas, empréstimos  realizados a pessoas  físicas, ainda  que
sócios de empresas, como disponibilização de crédito para microempresas e empresas de pequeno porte.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Art. 59.  As instituições referidas no caput do art. 58 desta Lei Complementar devem se articular com as respectivas entidades de apoio e representação
das microempresas e empresas de pequeno porte, no sentido de  proporcionar e desenvolver programas de treinamento, desenvolvimento gerencial e capacitação
tecnológica.

Art. 60.  (VETADO).

Art. 60A.  Poderá ser instituído Sistema Nacional de Garantias de Crédito pelo Poder Executivo, com o objetivo de facilitar o acesso das microempresas e
empresas  de  pequeno  porte  a  crédito  e  demais  serviços  das  instituições  financeiras,  o  qual,  na  forma  de  regulamento,  proporcionará  a  elas  tratamento
diferenciado, favorecido e simplificado, sem prejuízo de atendimento a outros públicosalvo.

Parágrafo único.  O Sistema Nacional de Garantias de Crédito integrará o Sistema Financeiro Nacional.

Art. 60B.   Os  fundos garantidores de risco de crédito empresarial que possuam participação da União na composição do seu capital atenderão, sempre
que possível, as operações de crédito que envolvam microempresas e empresas de pequeno porte, definidas na forma do art. 3o desta Lei.        (Incluído pela Lei
Complementar nº 147, de 2014)

Art. 60C.  (VETADO).        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Art.  61.    Para  fins  de  apoio  creditício  às  operações  de  comércio  exterior  das  microempresas  e  das  empresas  de  pequeno  porte,  serão  utilizados  os
parâmetros de enquadramento ou outros instrumentos de alta significância para as microempresas, empresas de pequeno porte exportadoras segundo o porte de
empresas, aprovados pelo Mercado Comum do Sul  MERCOSUL.

Seção II

Das Responsabilidades do Banco Central do Brasil

Art. 62.  O Banco Central do Brasil poderá disponibilizar dados e informações para as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
inclusive por meio do Sistema de  Informações de Crédito   SCR,  visando a ampliar  o acesso ao crédito para microempresas e empresas de pequeno porte  e
fomentar a competição bancária.

Art. 62.  O Banco Central do Brasil disponibilizará dados e informações das instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional,  inclusive
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por meio do Sistema de Informações de Crédito  SCR, de modo a ampliar o acesso ao crédito para microempresas e empresas de pequeno porte e  fomentar a
competição bancária.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 1o  O disposto no caput deste artigo alcança a disponibilização de dados e informações específicas relativas ao histórico de relacionamento bancário e
creditício das microempresas e das empresas de pequeno porte, apenas aos próprios titulares.

§ 2o  O Banco Central do Brasil poderá garantir o acesso simplificado, favorecido e diferenciado dos dados e informações constantes no § 1o deste artigo
aos  seus  respectivos  interessados,  podendo  a  instituição  optar  por  realizálo  por  meio  das  instituições  financeiras,  com  as  quais  o  próprio  cliente  tenha
relacionamento.

Seção III

Das Condições de Acesso aos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT

Art.  63.   O CODEFAT  poderá  disponibilizar  recursos  financeiros  por meio  da  criação  de  programa  específico  para  as  cooperativas  de  crédito  de  cujos
quadros de cooperados participem microempreendedores, empreendedores de microempresa e empresa de pequeno porte bem como suas empresas.

Parágrafo único.  Os recursos referidos no caput deste artigo deverão ser destinados exclusivamente às microempresas e empresas de pequeno porte.

CAPÍTULO X

DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 64.  Para os efeitos desta Lei Complementar considerase:

I  inovação: a concepção de um novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto
ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando em maior competitividade no mercado;

II    agência  de  fomento:  órgão  ou  instituição  de  natureza  pública  ou  privada  que  tenha  entre  os  seus  objetivos  o  financiamento  de  ações  que  visem  a
estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação;

III    Instituição Científica  e  Tecnológica    ICT:  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  tenha  por  missão  institucional,  dentre  outras,  executar
atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico;

IV  núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou órgão constituído por uma ou mais ICT com a finalidade de gerir sua política de inovação;

V    instituição  de  apoio:  instituições  criadas  sob  o  amparo  da  Lei no  8.958,  de  20  de  dezembro  de  1994,  com  a  finalidade  de  dar  apoio  a  projetos  de
pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico.

VI    instrumentos  de  apoio  tecnológico  para  a  inovação:  qualquer  serviço  disponibilizado  presencialmente  ou  na  internet  que  possibilite  acesso  a
informações, orientações, bancos de dados de soluções de informações, respostas técnicas, pesquisas e atividades de apoio complementar desenvolvidas pelas
instituições previstas nos incisos II a V deste artigo.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Seção II

Do Apoio à Inovação

Art. 65.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e as respectivas agências de fomento, as ICT, os núcleos de inovação tecnológica e as
instituições de apoio manterão programas específicos para as microempresas e para as empresas de pequeno porte,  inclusive quando estas revestirem a forma
de incubadoras, observandose o seguinte:

I  as condições de acesso serão diferenciadas, favorecidas e simplificadas;

II  o montante disponível e suas condições de acesso deverão ser expressos nos respectivos orçamentos e amplamente divulgados.

§ 1o  As instituições deverão publicar,  juntamente com as respectivas prestações de contas,  relatório circunstanciado das estratégias para maximização
da participação  do  segmento,  assim  como  dos  recursos  alocados  às  ações  referidas  no  caput  deste  artigo  e  aqueles  efetivamente  utilizados,  consignando,
obrigatoriamente, as justificativas do desempenho alcançado no período.

§ 2o   As pessoas  jurídicas  referidas no caput  deste artigo  terão por meta a aplicação de,  no mínimo,  20%  (vinte  por  cento)  dos  recursos destinados à
inovação para o desenvolvimento de tal atividade nas microempresas ou nas empresas de pequeno porte.

§ 3o   Os órgãos e entidades  integrantes da administração pública  federal atuantes em pesquisa,  desenvolvimento  ou  capacitação  tecnológica  terão  por
meta  efetivar  suas  aplicações,  no  percentual  mínimo  fixado  no  §  2o  deste  artigo,  em  programas  e  projetos  de  apoio  às  microempresas  ou  às  empresas  de
pequeno porte,  transmitindo ao Ministério da Ciência e Tecnologia, no primeiro  trimestre de cada ano,  informação  relativa aos valores alocados e a  respectiva
relação percentual em relação ao total dos recursos destinados para esse fim.

§ 3o   Os órgãos e entidades  integrantes da administração pública  federal, estadual  e municipal  atuantes em pesquisa,  desenvolvimento ou  capacitação
tecnológica  terão  por  meta  efetivar  suas  aplicações,  no  percentual  mínimo  fixado  neste  artigo,  em  programas  e  projetos  de  apoio  às  microempresas  ou  às
empresas de pequeno porte,  transmitindo ao Ministério  da Ciência, Tecnologia e  Inovação,  no primeiro  trimestre de  cada ano,  informação  relativa aos  valores
alocados e a respectiva relação percentual em relação ao total dos recursos destinados para esse fim.                (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de
2014)

§ 4º   Ficam autorizados  a  reduzir  a  0  (zero)  as  alíquotas  dos  impostos  e  contribuições  a  seguir  indicados,  incidentes  na  aquisição,  ou  importação,  de
equipamentos, máquinas, aparelhos,  instrumentos, acessórios, sobressalentes e  ferramentas que os acompanhem, na  forma definida em  regulamento, quando
adquiridos, ou importados, diretamente por microempresas ou empresas de pequeno porte para incorporação ao seu ativo imobilizado:

I  a União, em relação ao IPI, à Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep, à CofinsImportação e à Contribuição para o PIS/PasepImportação; e

II  os Estados e o Distrito Federal, em relação ao ICMS.

§ 5º    A  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  adquirente  de  bens  com  o  benefício  previsto  no  §  4º  deste  artigo,  fica  obrigada,  nas  hipóteses
previstas em regulamento, a  recolher os  impostos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de  juros e multa,  de mora ou de ofício,  contados a
partir da data da aquisição, no mercado interno, ou do registro da declaração de importação  DI, calculados na forma da legislação que rege a cobrança do tributo
não pago.

§ 6o  Para efeito da execução do orçamento previsto neste artigo, os órgãos e instituições poderão alocar os recursos destinados à criação e ao custeio de
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ambientes  de  inovação,  incluindo  incubadoras,  parques  e  centros  vocacionais  tecnológicos,  laboratórios  metrológicos,  de  ensaio,  de  pesquisa  ou  apoio  ao
treinamento, bem como custeio de bolsas de extensão e remuneração de professores, pesquisadores e agentes envolvidos nas atividades de apoio  tecnológico
complementar.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Art.  66.   No primeiro  trimestre  do  ano  subseqüente,  os  órgãos  e  entidades  a  que  alude  o  art. 67  desta  Lei  Complementar  transmitirão  ao Ministério  da
Ciência e Tecnologia relatório circunstanciado dos projetos realizados, compreendendo a análise do desempenho alcançado.

Art. 67.  Os órgãos congêneres ao Ministério da Ciência e Tecnologia estaduais e municipais deverão elaborar e divulgar relatório anual  indicando o valor
dos recursos recebidos, inclusive por transferência de terceiros, que foram aplicados diretamente ou por organizações vinculadas, por Fundos Setoriais e outros,
no segmento das microempresas e empresas de pequeno porte,  retratando e avaliando os resultados obtidos e  indicando as previsões de ações e metas para
ampliação de sua participação no exercício seguinte.

CAPÍTULO XI

DAS REGRAS CIVIS E EMPRESARIAIS

Seção I

Das Regras Civis

Subseção I

Do Pequeno Empresário

Art. 68. Considerase pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 1.179 da Lei nº 10.406, de 10 de  janeiro de 2002 (Código
Civil), o empresário individual caracterizado como microempresa na forma desta Lei Complementar que aufira receita bruta anual até o limite previsto no § 1o do
art. 18A.

Subseção II

(VETADO).

Art. 69.  (VETADO).

Seção II

Das Deliberações Sociais e da Estrutura Organizacional

Art.  70.    As  microempresas  e  as  empresas  de  pequeno  porte  são  desobrigadas  da  realização  de  reuniões  e  assembléias  em  qualquer  das  situações
previstas na legislação civil, as quais serão substituídas por deliberação representativa do primeiro número inteiro superior à metade do capital social.

§ 1o   O disposto  no caput  deste  artigo  não  se  aplica  caso  haja  disposição  contratual  em  contrário,  caso  ocorra  hipótese  de  justa  causa  que  enseje  a
exclusão de sócio ou caso um ou mais sócios ponham em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade.

§ 2o  Nos casos referidos no § 1o deste artigo, realizarseá reunião ou assembléia de acordo com a legislação civil.

Art.  71.    Os  empresários  e  as  sociedades  de  que  trata  esta  Lei  Complementar,  nos  termos  da  legislação  civil,  ficam  dispensados  da  publicação  de
qualquer ato societário.

Seção III

Do Nome Empresarial

Art. 72.   As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos  termos da  legislação civil, acrescentarão à sua  firma ou denominação as expressões
“Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa a  inclusão do objeto da
sociedade.

Seção IV

Do Protesto de Títulos

Art. 73.  O protesto de título, quando o devedor for microempresário ou empresa de pequeno porte, é sujeito às seguintes condições:

I    sobre  os  emolumentos  do  tabelião  não  incidirão  quaisquer  acréscimos  a  título  de  taxas,  custas  e  contribuições  para  o  Estado  ou  Distrito  Federal,
carteira de previdência, fundo de custeio de atos gratuitos, fundos especiais do Tribunal de Justiça, bem como de associação de classe, criados ou que venham
a ser criados sob qualquer título ou denominação, ressalvada a cobrança do devedor das despesas de correio, condução e publicação de edital para realização da
intimação;

II  para o pagamento do título em cartório, não poderá ser exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o pagamento por meio de
cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto será condicionada à efetiva liquidação do cheque;

III  o cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do título, será feito independentemente de declaração de anuência do credor, salvo no
caso de impossibilidade de apresentação do original protestado;

IV    para  os  fins  do  disposto  no caput  e  nos  incisos  I,  II  e  III  do caput  deste  artigo,  o  devedor  deverá  provar  sua  qualidade  de microempresa  ou  de
empresa de pequeno porte perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, conforme o caso;

V  quando o pagamento do  título ocorrer com cheque sem a devida provisão de  fundos, serão automaticamente suspensos pelos cartórios de protesto,
pelo prazo de 1 (um) ano, todos os benefícios previstos para o devedor neste artigo, independentemente da lavratura e registro do respectivo protesto.

Art. 73A.    São  vedadas  cláusulas  contratuais  relativas  à  limitação  da  emissão  ou  circulação  de  títulos  de  crédito  ou  direitos  creditórios  originados  de
operações de compra e venda de produtos e serviços por microempresas e empresas de pequeno porte.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

CAPÍTULO XII

DO ACESSO À JUSTIÇA

Seção I

Do Acesso aos Juizados Especiais
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Art. 74. Aplicase às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta Lei Complementar o disposto no § 1º do art. 8º da Lei no 9.099, de
26 de setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6º da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a
ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

Art.  74A.   O Poder  Judiciário,  especialmente  por meio  do Conselho Nacional  de  Justiça   CNJ,  e  o Ministério  da  Justiça  implementarão medidas  para
disseminar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte em suas respectivas áreas de competência.                (Incluído
pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Seção II

Da Conciliação Prévia, Mediação e Arbitragem

Art. 75.   As microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser estimuladas a utilizar os  institutos de conciliação  prévia, mediação  e  arbitragem
para solução dos seus conflitos.

§ 1o  Serão  reconhecidos de pleno direito os acordos celebrados no âmbito das comissões de conciliação prévia.

§ 2o   O estímulo  a  que  se  refere  o caput  deste  artigo  compreenderá  campanhas  de  divulgação,  serviços  de  esclarecimento  e  tratamento  diferenciado,
simplificado e favorecido no tocante aos custos administrativos e honorários cobrados.

Seção III

Das Parcerias

Art. 75A.  Para fazer face às demandas originárias do estímulo previsto nos arts. 74 e 75 desta Lei Complementar, entidades privadas, públicas, inclusive
o Poder Judiciário, poderão firmar parcerias entre si, objetivando a instalação ou utilização de ambientes propícios para a realização dos procedimentos inerentes
a busca da solução de conflitos.

CAPÍTULO XIII

DO APOIO E DA REPRESENTAÇÃO

Art.  76.  Para  o  cumprimento  do  disposto  nesta  Lei  Complementar,  bem  como  para  desenvolver  e  acompanhar  políticas  públicas  voltadas  às
microempresas e empresas de pequeno porte, o poder público, em consonância com o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, deverá incentivar e apoiar a criação de fóruns com participação dos órgãos
públicos competentes e das entidades vinculadas ao setor.

Parágrafo  único.  O Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior  coordenará  com  as  entidades  representativas  das  microempresas  e
empresas de pequeno porte a implementação dos fóruns regionais nas unidades da federação.

Art.  76.    Para  o  cumprimento  do  disposto  nesta  Lei  Complementar,  bem  como  para  desenvolver  e  acompanhar  políticas  públicas  voltadas  às
microempresas e empresas de pequeno porte, o poder público, em consonância com o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
sob a coordenação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, deverá incentivar e apoiar a criação de fóruns com participação dos
órgãos públicos competentes e das entidades vinculadas ao setor.       (Redação dada pela Lei nº 12.792, de 2013)

Parágrafo  único.    A  Secretaria  da  Micro  e  Pequena  Empresa  da  Presidência  da  República  coordenará  com  as  entidades  representativas  das
microempresas e empresas de pequeno porte a implementação dos fóruns regionais nas unidades da federação.       (Redação dada pela Lei nº 12.792, de 2013)

Art. 76A.  As instituições de representação e apoio empresarial deverão promover programas de sensibilização, de informação, de orientação e apoio, de
educação  fiscal,  de  regularidade dos contratos de  trabalho e de adoção de  sistemas  informatizados e eletrônicos,  como  forma  de  estímulo  à  formalização  de
empreendimentos,  de  negócios  e  empregos,  à  ampliação  da  competitividade  e  à  disseminação  do  associativismo  entre  as  microempresas,  os
microempreendedores individuais, as empresas de pequeno porte e equiparados.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

CAPÍTULO XIV

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 77.  Promulgada esta Lei Complementar, o Comitê Gestor expedirá, em 30 (trinta) meses, as instruções que se fizerem necessárias à sua execução.

§ 1o   O Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria da Receita Federal,  a Secretaria da Receita Previdenciária,  os Estados, o Distrito Federal  e os
Municípios deverão editar, em 1 (um) ano, as leis e demais atos necessários para assegurar o pronto e imediato tratamento jurídico diferenciado, simplificado e
favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte.

§ 2º    A  administração  direta  e  indireta  federal,  estadual  e municipal  e  as  entidades  paraestatais  acordarão,  no  prazo  previsto  no  §  1º  deste  artigo,  as
providências necessárias à adaptação dos respectivos atos normativos ao disposto nesta Lei Complementar.

§ 3o  (VETADO).

§ 4o  O Comitê Gestor regulamentará o disposto no inciso I do § 6o do art. 13 desta Lei Complementar até 31 de dezembro de 2008. 

§ 5o  A partir de 1o de janeiro de 2009, perderão eficácia as substituições tributárias que não atenderem à disciplina estabelecida na forma do § 4o deste
artigo.

§ 6o O Comitê de que trata o  inciso III do caput do art. 2o desta Lei Complementar expedirá, até 31 de dezembro de 2009, as  instruções que se  fizerem
necessárias relativas a sua competência.

Art. 78.  (REVOGADO)

Art. 79.  Será concedido, para ingresso no Simples Nacional, parcelamento, em até 100 (cem) parcelas mensais e sucessivas, dos débitos com o Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as Fazendas Públicas federal, estadual ou municipal, de responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno
porte e de seu titular ou sócio, com vencimento até 30 de junho de 2008.

§ 1o  O valor mínimo da parcela mensal será de R$ 100,00 (cem reais), considerados isoladamente os débitos para com a Fazenda Nacional, para com a
Seguridade Social, para com a Fazenda dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal.

§ 2o  Esse parcelamento alcança inclusive débitos inscritos em dívida ativa.

§ 3o  O parcelamento será requerido à respectiva Fazenda para com a qual o sujeito passivo esteja em débito.

§ 3ºA  O parcelamento deverá ser requerido no prazo estabelecido em regulamentação do Comitê Gestor.
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§ 4o  Aplicamse ao disposto neste artigo as demais regras vigentes para parcelamento de tributos e contribuições federais, na forma regulamentada pelo
Comitê Gestor.

§ 5o  (VETADO)

§ 6o  (VETADO)

§ 7o  (VETADO)

§ 8o  (VETADO)

§ 9º  O parcelamento de que trata o caput deste artigo não se aplica na hipótese de reingresso de microempresa ou empresa de pequeno porte no Simples
Nacional.

Art. 79A. (VETADO)

Art. 79B. Excepcionalmente para os fatos geradores ocorridos em julho de 2007, os tributos apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar
deverão ser pagos até o último dia útil de agosto de 2007.

Art. 79C.   A microempresa e a empresa de pequeno porte que, em 30 de  junho de 2007, se enquadravam no  regime previsto na Lei no  9.317,  de  5  de
dezembro de 1996, e que não  ingressaram no regime previsto no art. 12 desta Lei Complementar sujeitarseão, a partir de 1o  de  julho de 2007, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

§ 1o  Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido  CSLL na forma do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro presumido.

§ 2o  A opção pela tributação com base no lucro presumido darseá pelo pagamento, no vencimento, do IRPJ e da CSLL devidos, correspondente ao 3o
(terceiro)  trimestre de 2007 e,  no  caso do  lucro  real  anual,  com o pagamento do  IRPJ e da CSLL  relativos ao mês de  julho de 2007  com base na estimativa
mensal.

Art. 79D Excepcionalmente, para os  fatos geradores ocorridos entre 1o de  julho de 2007 e 31 de dezembro de 2008, as pessoas  jurídicas que exerçam
atividade sujeita simultaneamente à incidência do IPI e do ISS deverão recolher o ISS diretamente ao Município em que este  imposto é devido até o último dia
útil  de  fevereiro de 2009, aplicandose, até esta data, o disposto no parágrafo único do art. 100 da Lei nº  5.172,  de 25 de outubro de 1966   Código Tributário
Nacional  CTN.

Art. 79E.  A empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional em 31 de dezembro de 2011 que durante o anocalendário de 2011 auferir  receita
bruta  total anual entre R$ 2.400.000,01  (dois milhões, quatrocentos mil  reais e um centavo) e R$ 3.600.000,00  (três milhões e seiscentos mil  reais) continuará
automaticamente incluída no Simples Nacional com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2012, ressalvado o direito de exclusão por comunicação da optante.

Art. 80. O art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, fica acrescido dos seguintes §§ 2o e 3o, passando o parágrafo único a vigorar como § 1o:

“Art. 21. .........................................................................

.............................................................................................

§  2º  É  de  11%  (onze  por  cento)  sobre  o  valor  correspondente  ao  limite  mínimo  mensal  do  saláriodecontribuição  a  alíquota  de
contribuição do segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e
do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

§ 3o O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda contar o  tempo de contribuição correspondente para
fins de obtenção da aposentadoria por  tempo de contribuição ou da contagem recíproca do  tempo de contribuição a que se  refere o
art.  94 da Lei no  8.213,  de 24 de  julho de 1991,  deverá  complementar  a  contribuição mensal mediante  o  recolhimento  de mais  9%
(nove por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o disposto no art. 34 desta Lei.” (NR)

Art. 81. O art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 45. .........................................................................

.............................................................................................

§  2º  Para  apuração  e  constituição  dos  créditos  a  que  se  refere  o  §  1o  deste  artigo,  a  Seguridade  Social  utilizará  como  base  de
incidência o valor da média aritmética simples dos maiores saláriosdecontribuição, reajustados, correspondentes a 80% (oitenta por
cento) de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994.

...........................................................................................

§ 4º Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2o e 3o deste artigo incidirão juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% (cinqüenta por cento), e multa de 10% (dez por cento).

............................................................................................

§ 7º A contribuição complementar a que se refere o § 3o do art. 21 desta Lei será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento
do benefício.” (NR)

Art. 82. A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 9o ..........................................................................

§ 1º  O Regime Geral de Previdência Social  RGPS garante a cobertura de todas as situações expressas no art. 1o desta Lei, exceto
as de desemprego involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador de que trata
o § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

.............…..............................……...........................” (NR)

“Art....................….........................................................
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I  ..................................................................................

........................................................................................

c) aposentadoria por tempo de contribuição;

.........................................................................................

§ 3º O  segurado  contribuinte  individual,  que  trabalhe  por  conta  própria,  sem  relação  de  trabalho  com  empresa  ou  equiparado,  e  o
segurado facultativo que contribuam na forma do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria
por tempo de contribuição.” (NR)

“Art. 55. .......................................................................

..........................................................................................

§ 4º Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão do benefício de que trata esta subseção, o período
em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do § 3o do mesmo artigo.” (NR)

Art. 83. O art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, fica acrescido do seguinte § 2o, passando o parágrafo único a vigorar como § 1o:

“Art. 94. ........................................................................

..............................................................................................

§ 2º Não será computado como tempo de contribuição, para efeito dos benefícios previstos em regimes próprios de previdência social,
o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, salvo se complementadas as contribuições na forma do § 3o do mesmo artigo.” (NR)

Art. 84. O art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho  CLT, aprovada pelo DecretoLei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 3o:

“Art. 58. .......................................................................

..............................................................................................

§ 3º Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de acordo ou convenção coletiva, em caso
de transporte fornecido pelo empregador, em local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o tempo médio despendido
pelo empregado, bem como a forma e a natureza da remuneração.” (NR)

Art. 85. (VETADO).

Art. 85A.  Caberá ao Poder Público Municipal designar Agente de Desenvolvimento para a efetivação do disposto nesta Lei Complementar, observadas as
especificidades locais. 

§ 1º  A função de Agente de Desenvolvimento caracterizase pelo exercício de articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e
territorial,  mediante  ações  locais  ou  comunitárias,  individuais  ou  coletivas,  que  visem  ao  cumprimento  das  disposições  e  diretrizes  contidas  nesta  Lei
Complementar, sob supervisão do órgão gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento.

§ 2º O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos:

I  residir na área da comunidade em que atuar;

II  haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação de Agente de Desenvolvimento; e

III  haver concluído o ensino fundamental.

III  possuir formação ou experiência compatível com a função a ser exercida;        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

IV  ser preferencialmente servidor efetivo do Município.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 3o  O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente com as entidades municipalistas e de apoio e representação empresarial,
prestarão suporte aos referidos agentes na forma de capacitação, estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências.

§ 3o   A Secretaria  da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  juntamente  com as entidades municipalistas  e  de apoio  e  representação
empresarial  prestarão  suporte  aos  referidos  agentes  na  forma  de  capacitação,  estudos  e  pesquisas,  publicações,  promoção  de  intercâmbio  de  informações  e
experiências.     (Redação dada pela Lei nº 12.792, de 2013)

Art. 86.  As matérias tratadas nesta Lei Complementar que não sejam reservadas constitucionalmente a lei complementar poderão ser objeto de alteração
por lei ordinária.

Art. 87.  O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3o  .......................................................................

§ 1º  O valor adicionado corresponderá, para cada Município:

I  ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em
cada ano civil;

II  nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se
dispensem os controles de entrada, considerarseá como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta.

...................................................................................” (NR)

Art. 87A.  Os Poderes Executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios expedirão, anualmente, até o dia 30 de novembro, cada um, em seus
respectivos âmbitos de competência, decretos de consolidação da regulamentação aplicável relativamente às microempresas e empresas de pequeno porte.       
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm#art18ic
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm#art18§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art21§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm#art55§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art21§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm#art94§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art21§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art58§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12792.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp63.htm#art3§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art146
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1


17/11/2015 Lcp 123

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm 35/39

Art. 88.  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno
porte, que entra em vigor em 1o de julho de 2007.

Art. 89.  Ficam revogadas, a partir de 1o de julho de 2007, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e a Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999.

Brasília, 14 de dezembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega
Luiz Marinho
Luiz Fernando Furlan
Dilma Rousseff 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.12.2006, republicado em 31.1.2009, republicado em 31.1.2012 e republicado em 6.3.2012.

ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

(vigência: 01/01/2012) 

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS

Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25%

De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86%

De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33%

De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%

De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%

De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%

ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

(vigência: 01/01/2012)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Indústria 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS IPI

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 0,50%

De 180.000,01 a 360.000,00 5,97% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 0,50%

De 360.000,01 a 540.000,00 7,34% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 0,50%

De 540.000,01 a 720.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50%

De 720.000,01 a 900.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50%

De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50%

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50%

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50%

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50%

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50%

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50%

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50%

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50%

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50%

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50%

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50%

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50%

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50%

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9317.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9841.htm
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De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50%

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50%

 ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

(vigência: 01/01/2012)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional  Receitas
de Locação de Bens Móveis e de Prestação de
Serviços não relacionados nos §§ 5ºC e 5ºD do
art. 18 desta Lei Complementar. 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ISS

Até 180.000,00 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2,00%

De 180.000,01 a 360.000,00 8,21% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 4,00% 2,79%

De 360.000,01 a 540.000,00 10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 3,50%

De 540.000,01 a 720.000,00 11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84%

De 720.000,01 a 900.000,00 11,40% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87%

De 900.000,01 a 1.080.000,00 12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4,23%

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4,26%

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4,31%

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 4,61%

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 4,65%

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5,00%

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5,00%

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5,00%

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5,00%

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5,00%

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5,00%

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5,00%

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5,00%

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5,00%

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5,00%

 

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

(vigência: 01/01/2012) 

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional  Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5ºC do art. 18 desta Lei Complementar. 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP ISS

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%

ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

(vigência: 01/01/2012) 

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional  Receitas
decorrentes da prestação de serviços relacionados
no § 5ºD do art. 18 desta Lei Complementar. 

1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo:



17/11/2015 Lcp 123

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm 37/39

(r) = Folha de Salários incluídos encargos
(em 12 meses)

Receita Bruta (em 12 meses)

2) Nas hipóteses em que (r) corresponda aos
intervalos centesimais da Tabela VA, onde “<”
significa menor que, “>” significa maior que, “≤”
significa igual ou menor que e “≥” significa maior ou
igual que, as alíquotas do Simples Nacional
relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP
corresponderão ao seguinte:

TABELA VA

Receita Bruta em 12 meses (em R$) (r)<0,10

0,10≤ (r)

e

(r) < 0,15

0,15≤ (r)

e

(r) < 0,20

0,20≤ (r)

e

(r) < 0,25

0,25≤ (r)

e

(r) < 0,30

0,30≤ (r)

e

(r) < 0,35

0,35≤ (r)

e

(r) < 0,40

(r) ≥ 0,40

Até 180.000,00 17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00%

De 180.000,01 a 360.000,00 17,52% 15,75% 13,90% 12,60% 12,33% 10,72% 9,10% 8,48%

De 360.000,01 a 540.000,00 17,55% 15,95% 14,20% 12,90% 12,64% 11,11% 9,58% 9,03%

De 540.000,01 a 720.000,00 17,95% 16,70% 15,00% 13,70% 13,45% 12,00% 10,56% 9,34%

De 720.000,01 a 900.000,00 18,15% 16,95% 15,30% 14,03% 13,53% 12,40% 11,04% 10,06%

De 900.000,01 a 1.080.000,00 18,45% 17,20% 15,40% 14,10% 13,60% 12,60% 11,60% 10,60%

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 18,55% 17,30% 15,50% 14,11% 13,68% 12,68% 11,68% 10,68%

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 18,62% 17,32% 15,60% 14,12% 13,69% 12,69% 11,69% 10,69%

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 18,72% 17,42% 15,70% 14,13% 14,08% 13,08% 12,08% 11,08%

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 18,86% 17,56% 15,80% 14,14% 14,09% 13,09% 12,09% 11,09%

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 18,96% 17,66% 15,90% 14,49% 14,45% 13,61% 12,78% 11,87%

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 19,06% 17,76% 16,00% 14,67% 14,64% 13,89% 13,15% 12,28%

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 19,26% 17,96% 16,20% 14,86% 14,82% 14,17% 13,51% 12,68%

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 19,56% 18,30% 16,50% 15,46% 15,18% 14,61% 14,04% 13,26%

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 20,70% 19,30% 17,45% 16,24% 16,00% 15,52% 15,03% 14,29%

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 21,20% 20,00% 18,20% 16,91% 16,72% 16,32% 15,93% 15,23%

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 21,70% 20,50% 18,70% 17,40% 17,13% 16,82% 16,38% 16,17%

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,20% 20,90% 19,10% 17,80% 17,55% 17,22% 16,82% 16,51%

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,50% 21,30% 19,50% 18,20% 17,97% 17,44% 17,21% 16,94%

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 17,85% 17,60% 17,18%

 

3) Somarseá a alíquota do Simples Nacional
relativa ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP
apurada na forma acima a parcela correspondente
ao ISS prevista no Anexo IV a esta Lei
Complementar.

4) A partilha das receitas relativas ao IRPJ,
PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP arrecadadas na
forma deste Anexo será realizada com base nos
parâmetros definidos na Tabela VB, onde:

(I) = pontos percentuais da partilha destinada à
CPP;

(J) = pontos percentuais da partilha destinada ao
IRPJ, calculados após o resultado do fator (I);

(K) = pontos percentuais da partilha destinada à
CSLL, calculados após o resultado dos fatores (I) e
(J);

(L) = pontos percentuais da partilha destinada à
COFINS, calculados após o resultado dos fatores
(I), (J) e (K);

(M) = pontos percentuais da partilha destinada à
contribuição para o PIS/Pasep, calculados após os
resultados dos fatores (I), (J), (K) e (L);

(I) + (J) + (K) + (L) + (M) = 100

N = relação (r) dividida por 0,004, limitandose o
resultado a 100;

P = 0,1 dividido pela relação (r), limitandose o
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resultado a 1.

TABELA VB:

Receita Bruta em 12 meses (em R$)
CPP IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP

I J K L M

Até 180.000,00 N x
0,9

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 180.000,01 a 360.000,00 N x
0,875

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 360.000,01 a 540.000,00 N x
0,85

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 540.000,01 a 720.000,00 N x
0,825

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 720.000,01 a 900.000,00 N x
0,8

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 900.000,01 a 1.080.000,00 N x
0,775

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 N x
0,75

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 N x
0,725

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 N x
0,7

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 N x
0,675

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 N x
0,65

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 N x
0,625

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 N x
0,6

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 N x
0,575

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 N x
0,55

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 N x
0,525

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 N x
0,5

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 N x
0,475

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 N x
0,45

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 N x
0,425

0,75 X
(100  I)
X P

0,25 X
(100  I)
X P

0,75 X
(100  I  J  K) 100  I  J  K  L

ANEXO VI

        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)    (Produção de efeito)

(Vigência: 1o de janeiro de 2015) 

Alíquotas  e  Partilha  do  Simples  Nacional    Receitas  decorrentes  da  prestação  de  serviços
relacionados no § 5oI do art. 18 desta Lei Complementar.

1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15i
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(r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses)

Receita Bruta (em 12 meses)

2) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP arrecadadas na forma
deste  Anexo  será  realizada  com  base  nos  parâmetros  definidos  na  Tabela  VB  do  Anexo  V  desta  Lei
Complementar.

3) Independentemente do resultado da relação (r), as alíquotas do Simples Nacional corresponderão
ao seguinte:

TABELA VI 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins  e CPP ISS

Até 180.000,00 16,93% 14,93% 2,00%

De 180.000,01 a 360.000,00 17,72% 14,93% 2,79%

De 360.000,01 a 540.000,00 18,43% 14,93% 3,50%

De 540.000,01 a 720.000,00 18,77% 14,93% 3,84%

De 720.000,01 a 900.000,00 19,04% 15,17% 3,87%

De 900.000,01 a 1.080.000,00 19,94% 15,71% 4,23%

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 20,34% 16,08% 4,26%

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 20,66% 16,35% 4,31%

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 21,17% 16,56% 4,61%

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 21,38% 16,73% 4,65%

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 21,86% 16,86% 5,00%

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 21,97% 16,97% 5,00%

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 22,06% 17,06% 5,00%

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 22,14% 17,14% 5,00%

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 22,21% 17,21% 5,00%

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 22,21% 17,21% 5,00%

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 22,32% 17,32% 5,00%

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,37% 17,37% 5,00%

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,41% 17,41% 5,00%

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 22,45% 17,45% 5,00%

*
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 6.451, DE 12 DE MAIO DE 2008.

 

Regulamenta o art. 56 da Lei Complementar no 123, de
14  de  dezembro  de  2006,  que  dispõe  sobre  a
constituição do Consórcio Simples por microempresas e
empresas  de  pequeno  porte  optantes  pelo  Simples
Nacional.

O  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA,  no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  art.  84,  inciso  IV,  da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 56 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,

 DECRETA:

 CAPÍTULO I

DA CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO

Art. 1o    As microempresas  e  as  empresas  de  pequeno  porte  optantes  pelo Regime  Especial  Unificado  de
Arrecadação  de  Tributos  e  Contribuições  devidos  pelas  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  
SIMPLES NACIONAL poderão constituir, nos termos do art. 56 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, consórcio simples, por tempo indeterminado, tendo como objeto a compra e venda de bens e serviços para os
mercados nacional e internacional.

§ 1o  A microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá participar simultaneamente de mais de um
consórcio simples.

§ 2o   O consórcio simples não poderá ser  concomitantemente de venda e de compra,  salvo no caso de
compra de insumos para industrialização.

CAPÍTULO II

DOS REQUISITOS GERAIS DE FORMAÇÃO DO CONSÓRCIO SIMPLES

Art. 2o   O consórcio simples não  tem personalidade  jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas
condições  previstas  no  respectivo  contrato,  respondendo  cada  uma  por  suas  obrigações,  sem  presunção  de
solidariedade, salvo se assim estabelecido entre as consorciadas.

Art. 3o  O contrato de consórcio simples e suas alterações serão arquivados no órgão de registro público
competente  e deverá conter, no mínimo, cláusulas que estabeleçam:

I  a denominação, a finalidade, o endereço e o foro;

II  a identificação de cada uma das consorciadas que integrarão o consórcio simples;

III  a indicação da área de atuação do consórcio simples, inclusive se a atividade se destina a compra ou
venda;

IV  a forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos que cabe a cada
consorciada;

V  o direito de qualquer das consorciadas, quando adimplentes com as suas obrigações, de exigir o pleno
cumprimento das suas cláusulas;

VI   a definição das obrigações e  responsabilidades de cada consorciada, e das prestações específicas,
observadas as disposições da legislação civil;

VII  as normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art56
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art56
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.451-2008?OpenDocument
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VIII    as  normas  sobre  administração  do  consórcio  simples,  contabilização  e  representação  das 
consorciadas e taxa de administração, se houver; e

IX  a contribuição de cada consorciada para as despesas comuns, se houver.

§  1o    Os  atos  de  formação  dos  consórcios  simples  deverão  ainda  especificar  regras  de  substituição,  de
ingresso  e  de  saída  das microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  consorciadas,  inclusive  na  hipótese  de
exclusão da consorciada do SIMPLES NACIONAL.

§ 2o  No caso de exclusão da consorciada do SIMPLES NACIONAL, procederseá à sua imediata retirada do
consórcio simples.

§ 3o   A  falência ou  insolvência civil de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio
simples com as demais consorciadas; os créditos que porventura  tiver a  falida serão apurados e pagos na  forma
prevista no contrato do consórcio simples.

 § 4o  À exceção da exclusão da microempresa ou da empresa de pequeno porte do SIMPLES NACIONAL, a
exclusão de consorciada só é admissível desde que prevista no contrato do consórcio simples.

CAPÍTULO III

DA CONTABILIDADE

Art. 4o  Cada consorciada deverá apropriar suas receitas, custos e despesas incorridos proporcionalmente
à sua participação no consórcio simples, conforme documento arquivado no órgão de registro.

§ 1o   O disposto no caput aplicase para  fins do recolhimento dos  impostos e contribuições na  forma do
SIMPLES NACIONAL.

§  2o    O  consórcio  simples  deverá  manter  registro  contábil  das  operações  em  Livro  Diário  próprio,
devidamente registrado.

§  3o    O  registro  contábil  das  operações  no  consórcio  simples  deverá  corresponder  ao  somatório  dos
valores das parcelas das consorciadas, individualizado proporcionalmente à participação de cada consorciada.

§ 4o    Sem  prejuízo  do  disposto  nos  §§ 2o  e  3o,  as  operações  objeto  do  consórcio  simples,  relativas  à
participação das consorciadas, serão registradas pelas consorciadas na forma disciplinada pelo Comitê Gestor,
conforme dispõe o art. 27 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

§ 5o   Os  livros utilizados para  registro  das  operações  do  consórcio  e  os  documentos  que  permitam  sua
perfeita  verificação  deverão  ser  mantidos  pelo  consórcio  simples  e  pelas    consorciadas  pelo  prazo  de
decadência e prescrição estabelecidos pela legislação tributária.

Art.  5o    O  faturamento  correspondente  às  operações  do  consórcio    simples  será  efetuado  pelas
consorciadas, mediante a emissão de Nota Fiscal ou Fatura próprios, proporcionalmente à participação de cada
uma no consórcio simples.

§ 1o    Nas  hipóteses  autorizadas  pela  legislação  do  Imposto  sobre Operações  relativas  à  Circulação  de
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de
Comunicação   ICMS, a Nota Fiscal ou Fatura de que trata o caput poderá ser emitida pelo consórcio simples,
observada a apropriação proporcional de que trata o caput do art. 4o.

§ 2o  Na hipótese do § 1o, o consórcio simples remeterá cópia da Nota Fiscal ou Fatura às consorciadas,
indicando na mesma as parcelas de receitas correspondentes a cada uma, para efeito de operacionalização do
disposto no caput do art. 4o.

§ 3o   No histórico dos documentos de que  trata este artigo deverá  ser  incluída  informação esclarecendo
tratarse de operações vinculadas ao consórcio simples.

CAPÍTULO IV

DA EXPORTAÇÃO

Art.  6o  O  consórcio  simples  de  exportação  deverá  prever  em  seu  contrato  a  exploração  exclusiva  de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art27
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exportação de bens e serviços a ela voltados, em prol exclusivo de suas consorciadas.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  7o    Aplicamse  ao  consórcio  simples,  quanto  à  substituição  tributária  e  à  retenção  na  fonte  de
impostos  e  contribuições,  as  normas  relativas  às microempresas e  empresas de pequeno porte  optantes  pelo
SIMPLES NACIONAL, proporcionalmente à sua participação no consórcio simples.

Art. 8o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de maio de 2008; 187o da Independência e 120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.5.2008

*
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015

Vigência

Regulamenta  o  tratamento  favorecido,  diferenciado  e
simplificado  para  as  microempresas,  empresas  de
pequeno  porte,  agricultores  familiares,  produtores
rurais pessoa física, microempreendedores individuais
e  sociedades  cooperativas  de  consumo  nas
contratações  públicas  de  bens,  serviços  e  obras  no
âmbito da administração pública federal.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA,  no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  art.  84, caput,  inciso  IV,  da
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 42 a 45 e arts. 47 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006,

DECRETA:

Art. 1º  Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido,
diferenciado  e  simplificado  para  as microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  agricultor  familiar,  produtor
rural  pessoa  física,  microempreendedor  individual    MEI  e  sociedades  cooperativas  de  consumo,  nos  termos
deste Decreto, com o objetivo de:

I  promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional;

II  ampliar a eficiência das políticas públicas; e

III  incentivar a inovação tecnológica.

§ 1º  Subordinamse ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da administração pública federal direta,
os fundos especiais, as autarquias, as  fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia
mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

§ 2º  Para efeitos deste Decreto, considerase:

I  âmbito local  limites geográficos do Município onde será executado o objeto da contratação;

II    âmbito  regional    limites  geográficos  do  Estado  ou  da  região  metropolitana,  que  podem  envolver
mesorregiões ou microrregiões, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE; e

III  microempresas e empresas de pequeno porte  os beneficiados pela Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, nos termos do inciso I do caput do art. 13.

§ 3º   Admitese a adoção de outro critério  de definição de âmbito  local  e  regional,  justificadamente,  em
edital,  desde  que  previsto  em  regulamento  específico  do  órgão  ou  entidade  contratante  e  que  atenda  aos
objetivos previstos no art. 1º. 

§  4º    Para  fins  do  disposto  neste  Decreto,  serão  beneficiados  pelo  tratamento  favorecido  apenas  o
produtor  rural  pessoa  física  e  o  agricultor  familiar  conceituado  na  Lei  nº  11.326,  de  24  de  julho  de  2006,  que
estejam em situação regular junto à Previdência Social e ao Município e tenham auferido receita bruta anual até
o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

Art.  2º    Para  a  ampliação  da  participação  das  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  nas
licitações, os órgãos ou as entidades contratantes deverão, sempre que possível:

I  instituir cadastro próprio, de acesso livre, ou adequar os eventuais cadastros existentes, para identificar
as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  sediadas  regionalmente,  juntamente  com  suas  linhas  de
fornecimento,  de  modo  a  possibilitar  a  notificação  das  licitações  e  facilitar  a  formação  de  parcerias  e  as
subcontratações;
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II  padronizar e divulgar as especificações dos bens, serviços e obras contratados, de modo a orientar as
microempresas e empresas de pequeno porte para que adequem os seus processos produtivos;

III  na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que restrinjam, injustificadamente, a
participação das microempresas e empresas de pequeno porte sediadas regionalmente;

IV  considerar, na construção de itens, grupos ou lotes da licitação, a oferta local ou regional dos bens e
serviços a serem contratados; e

V  disponibilizar  informações no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade contratante sobre regras
para participação nas licitações e cadastramento e prazos, regras e condições usuais de pagamento.

Parágrafo único.   O disposto nos  incisos I e  II do caput poderá ser  realizado de  forma centralizada para
os órgãos e as entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais  SISG e conveniados, conforme o disposto
no Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994. 

Art. 3º  Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de
materiais,  não  será  exigida  da  microempresa  ou  da  empresa  de  pequeno  porte  a  apresentação  de  balanço
patrimonial do último exercício social. 

Art. 4º  A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

§ 1º  Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da comprovação de que
trata o caput, será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável por  igual período, para a  regularização da
documentação,  a  realização  do  pagamento  ou  parcelamento  do  débito  e  a  emissão  de  eventuais  certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

§ 2º  Para aplicação do disposto no § 1º, o prazo para regularização fiscal será contado a partir:

I  da divulgação do resultado da fase de habilitação, na licitação na modalidade pregão e nas regidas pelo
Regime Diferenciado de Contratações Públicas sem inversão de fases; ou

II  da divulgação do resultado do julgamento das propostas, nas modalidades de licitação previstas na Lei
nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  e  nas  regidas  pelo  Regime  Diferenciado  de  Contratações  Públicas  com  a
inversão de fases.

§ 3º   A prorrogação do prazo previsto no § 1º poderá ser concedida, a critério da administração pública,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

§  4º    A  abertura  da  fase  recursal  em  relação  ao  resultado  do  certame  ocorrerá  após    os  prazos  de
regularização fiscal de que tratam os §§ 1º e 3º.

§ 5º    A  não  regularização  da  documentação  no  prazo  previsto  nos  §§  1º  e  3º  implicará  decadência  do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

Art. 5º  Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

§  1º    Entendese  haver  empate  quando  as  ofertas  apresentadas  pelas  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço, ressalvado o disposto no § 2º. 

§  2º    Na  modalidade  de  pregão,  entendese  haver  empate  quando  as  ofertas  apresentadas  pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até cinco por cento superiores ao menor preço.

§  3º    O  disposto  neste  artigo  somente  se  aplicará  quando  a  melhor  oferta  válida  não  houver  sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

§ 4º  A preferência de que trata o caput será concedida da seguinte forma:

I    ocorrendo  o  empate,  a  microempresa  ou  a  empresa  de  pequeno  porte  melhor  classificada  poderá
apresentar  proposta  de  preço  inferior  àquela  considerada  vencedora  do  certame,  situação  em  que  será
adjudicado o objeto em seu favor;

II    não  ocorrendo  a  contratação  da microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  na  forma  do  inciso  I,
serão  convocadas  as  remanescentes  que  porventura  se  enquadrem  na  situação  de  empate,  na  ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito; e
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III    no  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e  empresas  de  pequeno
porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

§ 5º  Não se aplica o sorteio a que se refere o inciso III do § 4º quando, por sua natureza, o procedimento
não admitir o empate real, como acontece na fase de lances do pregão, em que os lances equivalentes não são
considerados iguais, sendo classificados de acordo com a ordem de apresentação pelos licitantes. 

§ 6º   No  caso  do  pregão,  após  o  encerramento  dos  lances,  a microempresa  ou  a  empresa  de  pequeno
porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por
item em situação de empate, sob pena de preclusão. 

§ 7º   Nas demais modalidades de  licitação, o prazo para os  licitantes apresentarem nova proposta  será
estabelecido pelo órgão ou pela entidade contratante e estará previsto no  instrumento convocatório. 

§ 8º   Nas  licitações do tipo técnica e preço, o empate será aferido  levando em consideração o resultado
da  ponderação  entre  a  técnica  e  o  preço  na  proposta  apresentada  pelos  licitantes,  sendo  facultada  à
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada a possibilidade de apresentar proposta de preço
inferior, nos termos do regulamento.

§ 9º    Conforme  disposto  nos  §§  14  e  15  do  art.  3º  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  o  critério  de  desempate
previsto neste artigo observará as seguintes regras:

I    quando  houver  propostas  beneficiadas  com  as  margens  de  preferência  em  relação  ao  produto
estrangeiro,  o  critério  de  desempate  será  aplicado  exclusivamente  entre  as  propostas  que  fizerem  jus  às
margens de preferência, conforme regulamento;

II  nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248, de 23
de outubro de 1991, as microempresas e as empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência
previsto no Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010,  terão prioridade no exercício desse benefício em relação
às médias e às grandes empresas na mesma situação; e

III  quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2 de agosto de 2011,
não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.

Art.  6º    Os  órgãos  e  as  entidades  contratantes  deverão  realizar  processo  licitatório  destinado
exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos  itens ou  lotes de  licitação
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Art.  7º    Nas  licitações  para  contratação  de  serviços  e  obras,  os  órgãos  e  as  entidades  contratantes
poderão  estabelecer,  nos  instrumentos  convocatórios,  a  exigência  de  subcontratação  de  microempresas  ou
empresas de pequeno porte, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das sanções legais, determinando:

I   o percentual mínimo a ser subcontratado e o percentual máximo admitido, a serem estabelecidos no
edital, sendo vedada a subrogação completa ou da parcela principal da contratação;

II   que as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas sejam  indicadas e
qualificadas  pelos  licitantes  com  a  descrição  dos  bens  e  serviços  a  serem  fornecidos  e  seus  respectivos
valores;

III  que, no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, seja apresentada a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão,
aplicandose o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º;

IV    que  a  empresa  contratada  comprometase  a  substituir  a  subcontratada,  no  prazo máximo  de  trinta
dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execução  total,  notificando o órgão ou entidade  contratante,  sob pena de  rescisão,  sem prejuízo das  sanções
cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da
parcela originalmente subcontratada; e

V    que  a  empresa  contratada  responsabilizese  pela  padronização,  pela  compatibilidade,  pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação.

§ 1º   Deverá constar do  instrumento convocatório que a exigência de subcontratação não será aplicável
quando o licitante for:

I  microempresa ou empresa de pequeno porte;
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II  consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o
disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e

III    consórcio  composto  parcialmente  por  microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte  com
participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação. 

§ 2º   Não se admite a exigência de subcontratação para o  fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado à prestação de serviços acessórios. 

§ 3º  O disposto no inciso II do caput deverá ser comprovado no momento da aceitação, na hipótese de a
modalidade  de  licitação  ser  pregão,  ou  no  momento  da  habilitação,  nas  demais  modalidades,  sob  pena  de
desclassificação. 

§  4º    É  vedada  a  exigência  no  instrumento  convocatório  de  subcontratação  de  itens  ou  parcelas
determinadas ou de empresas específicas. 

§ 5º  Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

§ 6º  São vedadas:

I    a  subcontratação  das  parcelas  de  maior  relevância  técnica,  assim  definidas  no  instrumento
convocatório;

II    a  subcontratação  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  estejam  participando  da
licitação; e

III   a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que  tenham um ou mais sócios
em comum com a empresa contratante.

Art. 8º  Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para
o conjunto ou o complexo do objeto, os órgãos e as entidades contratantes deverão reservar cota de até vinte e
cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1º O disposto neste artigo não impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno
porte na totalidade do objeto.

§  2º    O  instrumento  convocatório  deverá  prever  que,  na  hipótese  de  não  haver  vencedor  para  a  cota
reservada,  esta  poderá  ser  adjudicada  ao  vencedor  da  cota  principal  ou,  diante  de  sua  recusa,  aos  licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

§ 3º   Se a mesma empresa vencer a cota  reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá
ocorrer pelo menor preço.

§  4º    Nas  licitações  por  Sistema  de  Registro  de  Preço  ou  por  entregas  parceladas,  o  instrumento
convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos
em  que  a  cota  reservada  for  inadequada  para  atender  as  quantidades  ou  as  condições  do  pedido,
justificadamente.

§ 5º   Não se aplica o benefício disposto neste artigo quando os  itens ou os  lotes de  licitação possuírem
valor estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo em vista a aplicação da licitação exclusiva prevista
no art. 6º.

Art. 9º  Para aplicação dos benefícios previstos nos arts. 6º a 8º:

I    será  considerado,  para efeitos dos  limites de  valor  estabelecidos,  cada  item  separadamente  ou,  nas
licitações por preço global, o valor estimado para o grupo ou o lote da licitação que deve ser considerado como
um único item; e

II   poderá ser concedida,  justificadamente, prioridade de  contratação de microempresas e empresas de
pequeno  porte  sediadas  local  ou  regionalmente,  até  o  limite  de  dez  por  cento  do  melhor  preço  válido,  nos
seguintes termos:

a) aplicase o disposto neste inciso nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até dez por cento superiores ao
menor preço;

b)  a microempresa  ou  a  empresa  de  pequeno  porte  sediada  local  ou  regionalmente melhor  classificada
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poderá apresentar proposta de preço  inferior  àquela  considerada  vencedora da  licitação,  situação em que  será
adjudicado o objeto em seu favor;

c)  na  hipótese  da  não  contratação  da microempresa  ou  da  empresa  de  pequeno  porte  sediada  local  ou
regionalmente com base na alínea  “b”,  serão  convocadas as  remanescentes  que porventura  se  enquadrem  na
situação da alínea “a”, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas  local  ou  regionalmente,  será  realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique  aquela  que  primeiro
poderá apresentar melhor oferta; 

e)  nas  licitações  a  que  se  refere  o  art.  8º,  a  prioridade  será  aplicada  apenas  na  cota  reservada  para
contratação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte;

f)  nas  licitações  com  exigência  de  subcontratação,  a  prioridade  de  contratação  prevista  neste  inciso
somente  será  aplicada  se  o  licitante  for  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  sediada  local  ou
regionalmente  ou  for  um  consórcio  ou  uma  sociedade  de  propósito  específico  formada  exclusivamente  por
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente;

g)  quando  houver  propostas  beneficiadas  com  as  margens  de  preferência  para  produto  nacional  em
relação ao produto estrangeiro previstas no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, a prioridade de contratação prevista
neste  artigo  será  aplicada  exclusivamente  entre  as  propostas  que  fizerem  jus  às margens  de  preferência,  de
acordo com os Decretos de aplicação das margens de preferência, observado o limite de vinte e cinco por cento
estabelecido pela Lei nº 8.666, de 1993; e

h) a aplicação do benefício previsto neste inciso e do percentual da prioridade adotado, limitado a dez por
cento, deverá ser motivada, nos termos dos arts. 47 e 48, § 3º, da Lei Complementar nº 123, de 2006.

Art. 10.  Não se aplica o disposto nos art. 6º ao art. 8º quando:

I    não  houver  o  mínimo  de  três  fornecedores  competitivos  enquadrados  como  microempresas  ou
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas
no instrumento convocatório;

II  o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte não
for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto  a  ser
contratado, justificadamente;

III    a  licitação  for  dispensável  ou  inexigível,  nos  termos  dos  arts.  24  e  25  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,
excetuadas as dispensas  tratadas pelos  incisos  I e  II do caput do referido art. 24, nas quais a compra deverá
ser  feita  preferencialmente  por microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  observados,  no  que  couber,  os
incisos I, II e IV do caput deste artigo; ou

IV  o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo menos um
dos objetivos previstos no art. 1º.

Parágrafo único.  Para o disposto no inciso II do caput, considerase não vantajosa a contratação quando:

I  resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou

II  a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios.

Art.  11.    Os  critérios  de  tratamento  diferenciado  e  simplificado  para  as  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte deverão estar expressamente previstos no instrumento convocatório.

Art.  12.    Aplicase  o  disposto  neste  Decreto  às  contratações  de  bens,  serviços  e  obras  realizadas  por
órgãos e entidades públicas com recursos federais por meio de transferências voluntárias, nos casos previstos
no Decreto nº 5.504, de 5 de agosto de 2005, ou quando  for  utilizado  o Regime Diferenciado  de Contratações
Públicas, conforme disposto na Lei nº 12.462, de 2011.

Art. 13.  Para fins do disposto neste Decreto, o enquadramento como:

I  microempresa ou empresa de pequeno porte se dará nos termos do art. 3º, caput, incisos I e II, e § 4º
da Lei Complementar nº 123, de 2006;

II  agricultor familiar se dará nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

III  produtor rural pessoa física se dará nos termos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
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IV  microempreendedor  individual se dará nos termos do § 1º do art. 18A da Lei Complementar nº 123,
de 2006; e

V  sociedade cooperativa se dará nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de  junho de 2007, e do
art. 4º da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

§  1º    O  licitante  é  responsável  por  solicitar  seu  desenquadramento  da  condição  de  microempresa  ou
empresa de pequeno porte  quando  houver  ultrapassado  o  limite  de  faturamento  estabelecido  no  art.  3º  da  Lei
Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar
com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou  tente usufruir  indevidamente
dos benefícios previstos neste Decreto.

§ 2º   Deverá ser exigida do  licitante a ser beneficiado a declaração, sob as penas da  lei, de que cumpre
os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor
individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

Art. 14.  O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Secretaria de Governo da Presidência da
República, em conjunto, poderão expedir normas complementares à execução deste Decreto.

Art. 15.  Este Decreto entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Parágrafo único.  Não se aplica o disposto neste Decreto aos processos com instrumentos convocatórios
publicados antes da data de sua entrada em vigor.

Art. 16.  Fica revogado o Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007.

Brasília, 6 de outubro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Ricardo Berzoini

Este texto não substitui o publicado no DOU de  5.10.2015 e retificado em 21.10.2015
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Presidência da República 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa  

Secretaria de Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 10, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013 

Aprova os Manuais de Registro de Empresário Individual, Sociedade 

Limitada, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – 

EIRELI, Cooperativa e Sociedade Anônima. 

Alterada pela Instrução Normativa DREI nº 21, de 4 de abril de 2014. 

Alterada pela Instrução Normativa DREI nº 22, de 2 de maio de 2014. 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E 

INTEGRAÇÃO - DREI, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º do Decreto nº 1.800, de 30 de 

janeiro de 1996, e o art. 8º, inciso VI, do Anexo I, do Decreto nº 8.001, de 10 de maio de 2013, e 

Considerando a necessidade de atualizar, simplificar e uniformizar os procedimentos 

relativos ao registro de empresário individual, de sociedade limitada, de sociedade anônima e de 

cooperativa; 

Considerando as disposições contidas na Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, no 

Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, na Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, e na Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002; e 

Considerando a necessidade de regulamentar e uniformizar os procedimentos relativos ao 

registro de empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI de que trata o inciso VI do art. 44, 

combinado com o art. 980-A e seus parágrafos, do Código Civil, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de 

julho de 2011, resolve:  

Art. 1º Aprovar os manuais de registro de empresário individual, sociedade limitada, 

empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, cooperativa e sociedade anônima em anexo, 

de observância obrigatória pelas Juntas Comerciais na prática de atos de registro nele regulados.  

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor 120 dias após sua publicação. 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor 150 dias após sua publicação. (Redação 

dada pela Instrução Normativa DREI nº 21, de 4 de abril de 2014) 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor 180 dias após sua publicação. (Redação 

dada pela Instrução Normativa DREI nº 22, de 2 de maio de 2014) 

Art. 3º Ficam revogadas as Instruções Normativas DNRC nº 37, de 24 de abril de 1991; nº 

67, de 23 de junho de 1998; nº 69, de 23 de junho de 1998; nº 76, de 28 de dezembro de 1998; nº 88, de 2 

de agosto de 2001; nº 95, de 22 de dezembro de 2003; nº 97, de 23 de dezembro de 2003; nº 98, de 23 de 

dezembro de 2003; nº 100, de 19 de abril de 2006; nº 101, de 19 de abril de 2006; nº 103, de 30 de abril 

de 2007; nº 115, de 30 de setembro de 2011; nº 117, de 22 de novembro de 2011; e nº 118, de 22 de 

novembro de 2011. 

VINICIUS BAUDOUIN MAZZA 

Publicada no D.O.U., de 6/12/2013. 



Anexos da Instrução Normativa DREI nº 10, de 5 de dezembro de 2013. 

- Anexo 1 - Manual de Registro de Empresário Individual  

(Alterado pela Instrução Normativa DREI nº 26, de 10 de setembro de 2014) 

- Anexo 2 - Manual de Registro de Sociedade Empresária Limitada  

(Alterado pela Instrução Normativa DREI nº 26, de 10 de setembro de 2014) 

- Anexo 3 - Manual de Registro de Sociedade Anônima  

(Alterado pela Instrução Normativa DREI nº 26, de 10 de setembro de 2014) 

- Anexo 4 - Manual de Registro de Cooperativa  

(Alterado pela Instrução Normativa DREI nº 26, de 10 de setembro de 2014) 

- Anexo 5 - Manual de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI  

(Alterado pela Instrução Normativa DREI nº 26, de 10 de setembro de 2014) 
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APRESENTAÇÃO 
 

Este Manual estabelece normas que devem ser observadas pelas Juntas Comerciais e 

respectivos usuários dos serviços prestados pelas mesmas na prática de atos no Registro de Empresas 

referentes a Empresários Individuais. 

Além de orientar as Juntas Comerciais visando à prática uniforme dos serviços de registro 

mercantil, no âmbito do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, a observância do disposto 

neste Manual facilitará a compreensão dos requisitos exigidos para o arquivamento de atos, reduzindo 

assim o prazo de processamento dos serviços solicitados, e evitando exigências, diminuindo custos 

decorrentes de retrabalho, tanto para o cidadão quanto para as Juntas Comerciais. 

PAULO CÉSAR ZUMPANO 

Diretor do Departamento de Registro Empresarial e Integração 
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1 - INSCRIÇÃO 
  

1.1 -DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

ESPECIFICAÇÃO 
No DE 
VIAS 

 Capa de Processo (preencher todos os campos, dispensada a assinatura no requerimento). 1 

 Requerimento de Empresário 
- Caso a Junta Comercial estiver utilizando o sistema da via única de arquivamento, seguir 
as orientações contidas na Instrução Normativa DREI nº 03/2013. 

1 

- Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos até a adequação da 
Junta Comercial que não estiver apta a utilizar a via única. 

3 

 Cópia autenticada da identidade. (1)  

 Comprovantes de pagamento: (2) 
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial e DARF/Cadastro Nacional de Empresas (código 
6621). 

 

 Original do documento de Viabilidade deferida em 01 (uma) via ou Pesquisa de Nome 
Empresarial (busca prévia) até que a Junta Comercial passe a utilizar o sistema da consulta 
de viabilidade. (3) 

 

 Apresentar DBE - Documento Básico de Entrada em 01 (uma) via, com assinatura do 
representante legal. (4) 

 

OBSERVAÇÕES: 

(1) Documentos admitidos: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de identidade 
profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou carteira nacional de habilitação (modelo 
com base na Lei no 9.503, de 23/9/97). Se o titular for estrangeiro, é exigida identidade com prova 
de visto permanente e dentro do período de sua validade ou documento fornecido pelo 
Departamento de Polícia Federal, com indicação do número de registro.  

 Caso a cópia não seja autenticada por cartório, a autenticação poderá ser efetuada pelo servidor, 
no ato da apresentação da documentação, à vista do documento original. 

(2) No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621. Número de vias 
conforme definido pela Junta Comercial da UF. 

(3) A consulta de viabilidade (pesquisa de nome empresarial e/ou endereço) no portal de serviços da Junta 
Comercial. 

(4) A Junta Comercial manterá convênio com a RFB para emissão de CNPJ. 

1.2 - PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

1.2.1 - CAMPOS A PREENCHER 

a) De forma manual, enquanto a Junta Comercial não utilizar o meio eletrônico: 

Preencher, de forma legível, os campos do Requerimento, exceto NIRE DA SEDE e NIRE DA 
FILIAL e os reservados para uso da Junta Comercial, observadas as instruções a seguir. Usar tinta preta 
ou azul. Os campos não preenchidos deverão ser eliminados pelo empresário, apondo-se “xxxx” em todo 
o espaço do campo. O Requerimento deverá permitir a sua reprografia, microfilmagem e digitalização. 

b) De forma eletrônica: 

Preencher no sítio da Junta Comercial, utilizando o aplicativo disponível. Caso tenha que ser 
impresso, o mesmo deverá estar em uma qualidade que permita a sua reprografia, microfilmagem e 
digitalização. 
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1.2.2 - QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO 

1.2.2.1 - Nome do empresário 

Indicar o nome completo, sem qualquer abreviatura.  

1.2.2.2 - Nacionalidade 

Indicar a nacionalidade. 

1.2.2.3 - Estado civil 

Declarar se é solteiro, casado, viúvo, separado judicialmente ou divorciado. 

1.2.2.4 - Sexo 

Indicar o sexo. 

1.2.2.5 - Regime de bens do empresário 

Se o empresário for casado, declarar o regime de bens (comunhão parcial, comunhão universal, 
participação final nos aquestos, separação de bens). 

1.2.2.6 - Filiação 

Mencionar a filiação, por extenso. 

1.2.2.7 - Nascido em 

Indicar dia, mês e ano de nascimento.  

1.2.2.8 - Identidade 

Indicar o número, a sigla do órgão expedidor e a sigla da respectiva unidade da federação 
mencionados no documento de identidade. No caso de identidade de estrangeiro, não indicar a UF. São 
aceitos como documento de identidade: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de 
identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou carteira nacional de habilitação 
(modelo com base na Lei no 9.503, de 23/9/97). Se o titular for estrangeiro, é exigida identidade com 
prova de visto permanente e dentro do período de sua validade ou documento fornecido pelo 
Departamento de Polícia Federal, com indicação do número de registro.  

1.2.2.9 - CPF 

Indicar o número do CPF. 

1.2.2.10 - Emancipado por 

Caso o titular seja menor de 18 (dezoito) e maior de 16 (dezesseis) anos, emancipado, deverá 
indicar a forma de emancipação, e arquivar em separado a prova da emancipação, a qual deverá ser 
anteriormente averbada no Registro Civil. 

São hipóteses de emancipação: casamento; ato judicial; concessão dos pais; colação de grau 
em curso de ensino superior; exercício de emprego público efetivo; estabelecimento civil ou comercial, ou 
pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 (dezesseis) anos 
completos tenha economia própria.  

1.2.2.11 - Endereço 

Indicar o endereço completo do domicílio compreendendo o nome do logradouro, número, 
complemento, nome do bairro/distrito, número do CEP, nome do município e sigla da unidade da 
federação.  

1.2.3 - DECLARAÇÃO (de desimpedimento para exercer atividade empresária e de que não possui 
outra inscrição de empresário) E REQUERIMENTO 

Complementar o nome da Junta Comercial. 
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1.2.4 - ATO/EVENTO 

1.2.4.1 - Código do Ato 

Preencher com o código 080.  

1.2.4.2 - Descrição do Ato 

Preencher com INSCRIÇÃO.  

1.2.4.3 - Código do Evento 

Não preencher, no caso de inscrição.  

1.2.4.4 - Descrição do Evento 

Não descrever o Evento, no caso de inscrição.  

1.2.5 - NOME EMPRESARIAL (FIRMA) 

Indicar o nome completo ou abreviado do empresário, aditando, se quiser designação mais 
precisa de sua pessoa (apelido ou nome como é mais conhecido) ou gênero de negócio, que deve constar 
do objeto.  

Não pode ser abreviado o último sobrenome, nem ser excluído qualquer dos componentes do 
nome. Não constituem sobrenome e não podem ser abreviados: FILHO, JÚNIOR, NETO, SOBRINHO etc., 
que indicam uma ordem ou relação de parentesco. 

Havendo nome igual já registrado, o empresário deverá aditar ao nome escolhido designação 
mais precisa de sua pessoa ou gênero de atividade que o diferencie do outro já existente.  

Exemplos de nome empresarial (firma): 

José Carlos da Silva Filho, ou 

J. Carlos da Silva Filho, ou 

José C. da Silva Filho, ou 

José Carlos da Silva Filho Mercearia. 

Não é necessária a indicação de pontos nas abreviaturas, o uso, entretanto, não invalida a 
informação. 

Ex.: G L de Almeida 

T. A. e Silva  

1.2.5.1 - Microempresa (ME) / Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

A adição ao nome empresarial da expressão ME ou MICROEMPRESA e EPP ou EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE não pode ser efetuada no Requerimento de Inscrição do Empresário.  

Somente depois de procedida a inscrição do Empresário e arquivada a declaração de 
enquadramento como ME ou EPP, é que, nos atos posteriores, obrigatoriamente, deve ser feita a adição 
de tais termos ao nome empresarial. 

1.2.6 - ENDEREÇO DA EMPRESA 

Indicar o endereço completo da empresa compreendendo o nome do logradouro, número, 
complemento, nome do bairro/distrito, número do CEP, nome do município e sigla da unidade da 
federação. O campo “País” somente será de preenchimento obrigatório no caso de abertura de filial no 
estrangeiro. 

1.2.7 - CORREIO ELETRÔNICO (E-mail) 

Indicar o endereço eletrônico, se houver.  

1.2.8 - CAPITAL 

1.2.8.1 - Valor do Capital - R$ 

Declarar o valor do capital destacado do patrimônio do empresário, expresso em moeda corrente.  
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1.2.8.2 - Valor do Capital (por extenso) 

Declarar o valor do capital, por extenso.  

1.2.9 - CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 

Preencher com os códigos correspondentes às atividades descritas no objeto, conforme tabela 
de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. Ordenar os códigos das atividades indicando 
a principal e as secundárias. A atividade principal corresponde àquela que proporcionar maior valor de 
receita esperada (quando da inscrição) ou realizada (quando de alteração). 

1.2.10 - DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Não podem ser inseridos termos estrangeiros na descrição do objeto, exceto quando não houver 
termo correspondente em português ou quando já estiver incorporado ao vernáculo nacional, bem como 
a utilização das expressões: outros serviços, outras atividades não especificadas anteriormente e etc. 

O objeto não poderá ser ilícito, contrário aos bons costumes, à ordem pública ou à moral, 
impossível, indeterminado ou indeterminável.  

1.2.10.1 - Jornalismo e Radiodifusão 

Sendo o objeto da empresa jornalismo ou radiodifusão sonora e de sons e imagens, somente 
pode ser empresário ou seu preposto, brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 (dez) anos.  

1.2.11 - DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 

A informação da data de início de atividades é facultativa. Caso informado, esta deverá 
corresponder à data prevista para o início das atividades, a qual não poderá ser anterior à data da 
assinatura do Requerimento de Empresário. Se o Requerimento de Empresário for protocolado na Junta 
Comercial após 30 (trinta) dias da data da sua assinatura pelo empresário, a Inscrição será considerada 
na data do deferimento do Requerimento pela Junta Comercial e, nesse caso, a data de início de atividades 
não poderá ser anterior a essa.  

1.2.12 - INSCRIÇÃO NO CNPJ 

Não preencher, no caso de inscrição. 

1.2.13 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF 

Não preencher.  

1.2.14 - ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO 

Deverá ser aposta a assinatura da firma profissional, reproduzindo o nome da empresa indicado 
no campo nome empresarial, podendo ser substituído pela assinatura autenticada com certificação digital 
ou meio equivalente que comprove a sua autenticidade, ressalvado o disposto no inciso I do § 1º do art. 
4º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

O uso da firma é privativo do empresário, exceto no caso de incapaz autorizado judicialmente a 
continuar a empresa, quando a firma será usada pelo representante ou assistente ou gerente (parágrafo 
único do art. 976 do CC). 

1.2.15 -DATA DA ASSINATURA 

Indicar dia, mês e ano em que o Requerimento foi assinado.  

1.2.16 - ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 

A assinatura deve ser a que o empresário, ou no caso de incapaz autorizado judicialmente a 
continuar a empresa, e seu assistente ou representante ou gerente usa normalmente para o nome civil, 
podendo ser substituído pela assinatura autenticada com certificação digital ou meio equivalente que 
comprove a sua autenticidade, ressalvado o disposto no inciso I do § 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006. 

1.2.17 - CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELA JUNTA COMERCIAL 

 DEFERIMENTO E AUTENTICAÇÃO.  
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1.2.18 - FORMULÁRIO – CONTINUAÇÃO 

Quando o tamanho dos campos para descrição do objeto e ou da indicação dos códigos da 
CNAE for insuficiente, deverão ser adicionados tantos formulários quantos forem necessários. 

Nesse caso, cada formulário deverá receber, no canto superior direito, a indicação do seu 
número de ordem dentro do conjunto de formulários, da seguinte forma: 1/2; 2/2 (se o conjunto for 
composto por dois formulários). 

Deverão ser preenchidos, pelo menos, em cada formulário posterior ao primeiro, os seguintes 
campos: 

- NIRE (da sede ou da filial, conforme o caso); 

- QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO; 

- DECLARAÇÃO (de desimpedimento para exercer atividade empresária e de que não 
possui outra inscrição de empresário) E REQUERIMENTO; 

- CÓDIGO DO ATO; 

- DESCRIÇÃO DO ATO; 
- CÓDIGO DO EVENTO (se houver); 

- DESCRIÇÃO DO EVENTO (se houver); 

- NOME EMPRESARIAL; 

- CAMPOS CUJOS DADOS FOREM OBJETO DE COMPLEMENTAÇÃO (Objeto ou 
CNAE); 

- DATA DA ASSINATURA; e 

- ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (conforme constante no item 1.2.14). 

Os campos não preenchidos deverão ser eliminados pelo empresário, apondo-se “xxxx” em todo 
o espaço do campo. 

1.3 - ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS 

1.3.1 - NÃO PODEM SER EMPRESÁRIOS 

a) as pessoas absolutamente incapazes (exceto quando autorizadas judicialmente para 
continuação da empresa):  

 os menores de 16 (dezesseis) anos;  

 os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 
discernimento para a prática desses atos; e 

 os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade;  

b) as pessoas relativamente incapazes (exceto quando autorizadas judicialmente para 
continuação da empresa):  

 os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos;  

 os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham 
o discernimento reduzido;  

 os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; e 

 os pródigos;  

c) os impedidos de ser empresário, tais como: 

 os Chefes do Poder Executivo, nacional, estadual ou municipal;  

 os membros do Poder Legislativo, como Senadores, Deputados Federais e Estaduais 
e Vereadores, se a empresa “goze de favor decorrente de contrato com pessoa 
jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada”;  

 os Magistrados;  

 os membros do Ministério Público Federal;  

 os empresários falidos, enquanto não forem reabilitados;  

 as pessoas condenadas a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
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consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da 
condenação;  

 os leiloeiros;  

 os cônsules, nos seus distritos, salvo os não remunerados;  

 os médicos, para o exercício simultâneo da farmácia; os farmacêuticos, para o 
exercício simultâneo da medicina;  

 os servidores públicos civis da ativa, federais (inclusive Ministros de Estado e 
ocupantes de cargos públicos comissionados em geral). Em relação aos servidores 
estaduais e municipais observar a legislação respectiva;  

 os servidores militares da ativa das Forças Armadas e das Polícias Militares;  

 os estrangeiros (sem visto permanente);  

 os estrangeiros naturais de países limítrofes, domiciliados em cidade contígua ao 
território nacional;  

 os estrangeiros (com visto permanente), para o exercício das seguintes atividades:  

 pesquisa ou lavra de recursos minerais ou de aproveitamento dos potenciais de 
energia hidráulica;  

 atividade jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens;  

 serem proprietários ou armadores de embarcação nacional, inclusive nos serviços 
de navegação fluvial e lacustre, exceto embarcação de pesca; e 

 serem proprietários ou exploradores de aeronave brasileira, ressalvado o disposto 
na legislação específica;  

Observação: 
 portugueses, no gozo dos direitos e obrigações previstos no Estatuto da Igualdade, 

comprovado mediante Portaria do Ministério da Justiça, podem requerer inscrição 
como Empresários, exceto na hipótese de atividade jornalística e de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens;  

 os brasileiros naturalizados há menos de dez anos, para o exercício de atividade 
jornalística e de radiodifusão de sons e de sons e imagens; e 

 a capacidade dos índios será regulada por lei especial. 

1.3.2 - ATIVIDADES CUJO EXERCÍCIO PELO EMPRESÁRIO DEPENDE DE APROVAÇÃO PRÉVIA 
POR ÓRGÃO GOVERNAMENTAL  

Vide Instrução Normativa DREI no 14/2013. 

1.3.3 - ABERTURA DE FILIAIS CONCOMITANTEMENTE COM A INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO 

Havendo filiais, quando da efetivação da inscrição, deverá ser efetuada, simultaneamente, a 
inscrição de cada uma delas, mediante requerimentos específicos, observadas as instruções constantes 
de itens próprios.  

1.3.4 - CONTROLE DE ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

A inscrição de ato de empresário sujeita a controle de órgão de fiscalização de exercício 
profissional não depende de aprovação prévia desse órgão.  

1.3.5 - REPRESENTAÇÃO DO EMPRESÁRIO 

Poderá o empresário ser representado por procurador com poderes específicos para a prática 
do ato. Em se tratando de empresário analfabeto, a procuração deverá ser outorgada por instrumento 
público.  

Na procuração por instrumento particular deve constar o reconhecimento da firma do outorgante. 

1.3.6 - CÓPIAS DE DOCUMENTOS 

Apresentar cópia autenticada.  

1.3.7 - INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO 

O empresário individual somente poderá ter uma única inscrição no país. 
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1.3.8 - MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

1.3.8.1 - Enquadramento 

O enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte pelas Juntas Comerciais será 
efetuado, conforme o caso, mediante arquivamento de declaração procedida pelo empresário em 
instrumento específico para essa finalidade.  

A declaração a que se refere conterá, obrigatoriamente: 

I - Título da Declaração: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME ou EPP. 

II - Requerimento do empresário, dirigido ao Presidente da Junta Comercial da Unidade da 
Federação a que se destina, requerendo o arquivamento da declaração, da qual constarão 
os dados e o teor da declaração em conformidade com as situações a seguir: 

a) nome empresarial, endereço, Número de Identificação do Registro de Empresas – NIRE, 
data de registro do ato constitutivo e número de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ, quando enquadrada após a sua inscrição; 

b) as empresas já enquadrada na condição de microempresas ou empresas de pequeno 
porte, antes do advento da Lei Complementar nº 123, de 2006, permanecerão nessa 
condição, caso não incorram em alguma das situações impeditivas do § 4º do art. 3º da 
referida lei. Quando presente uma das situações do mencionado dispositivo, a empresa 
deverá promover o seu desenquadramento; 

c) as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, 
acrescentarão à sua firma ou denominação as expressões “Microempresa” ou “Empresa 
de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, conforme o caso, 
sendo-lhes facultativa a inclusão do objeto da sociedade na denominação social. A 
inclusão dessas abreviações não poderá ser efetuada no ato de inscrição do empresário; 
e 

d) a Junta Comercial, verificando que o empresário enquadrado na condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte incorreu em alguma das situações 
impeditivas para enquadramento, previstas nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, promoverá o seu desenquadramento.  

1.4 - CARTA DE EXCLUSIVIDADE 

O documento apresentado para arquivamento na Junta Comercial e que tenha por finalidade 
fazer prova que o interessado detém a exclusividade sobre algum produto ou serviço, deverá atender os 
seguintes requisitos: 

a) o documento deverá ser produzido pelo agente concedente da exclusividade sobre o produto 
ou sobre o serviço, na forma de “Carta de Exclusividade”, ou; documento que ateste ser o 
interessado o único fornecedor de determinado produto ou serviço, emitido pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal pertinente à categoria;  

b) pelo menos uma via do documento deverá ser original; e 

c) o documento oriundo do exterior, além de atender os itens “a” e “b” acima, deverá também 
conter o visto do Consulado Brasileiro no País de origem e ser acompanhado da tradução 
feita por tradutor público juramentado. 
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2 - ALTERAÇÃO – SEDE 
  

2.1 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

ESPECIFICAÇÃO 
No DE 
VIAS 

 Capa de Processo (preencher todos os campos, dispensada a assinatura no 
requerimento). 

1 

 Requerimento de Empresário 
- Caso a Junta Comercial estiver utilizando o sistema da via única de arquivamento, seguir 
as orientações contidas na Instrução Normativa DREI nº 03/2013. 

1 

- Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos até a adequação da 
Junta Comercial que não estiver apta a utilizar a via única. 

3 

 Documentação complementar, caso a alteração contenha: 
a) mudança de nome empresarial, em virtude de alteração do nome civil: 

 por casamento: original ou cópia autenticada da certidão de casamento ou cópia 
autenticada da carteira de identidade (se já estiver com o nome civil modificado);  

 por separação judicial/divórcio: original ou cópia autenticada da certidão de 
casamento com averbação; e 

 por decisão judicial: original ou cópia autenticada da certidão de nascimento com 
averbação.   

1 

 Comprovantes de pagamento: (1) 
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial e DARF/Cadastro Nacional de Empresas (código 
6621). 

  

 Original do documento de Viabilidade deferida em 01 (uma) via ou Pesquisa de Nome 
Empresarial (busca prévia) até que a Junta Comercial passe a utilizar o sistema da 
viabilidade. (2) 

 

 Apresentar DBE - Documento Básico de Entrada em 01 (uma) via, com assinatura do 
representante legal. (3) 

 

OBSERVAÇÕES: 

(1) No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621. Número de vias 
conforme definido pela Junta Comercial da UF. 

(2) A consulta de viabilidade (pesquisa de nome empresarial e/ou endereço) no portal de serviços da Junta 
Comercial, quando couber. 

(3) A Junta Comercial manterá convênio com a RFB para emissão de CNPJ, quando couber. 

2.2 - PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

2.2.1- CAMPOS A PREENCHER 

a) De forma manual, enquanto a Junta Comercial não utilizar o meio eletrônico: 

Preencher, de forma legível, os campos do Requerimento, exceto os reservados para uso da 
Junta Comercial, observadas as instruções a seguir. Usar tinta preta ou azul. Os campos não preenchidos 
deverão ser eliminados pelo empresário, apondo-se “xxxx” em todo o espaço do campo. O Requerimento 
deverá permitir a sua reprografia, microfilmagem e digitalização. 

b) De forma eletrônica: 

Preencher no sítio da Junta Comercial, utilizando o aplicativo disponível. Caso tenha que ser 
impresso, o mesmo deverá estar em uma qualidade que permita a sua reprografia, microfilmagem e 
digitalização. 
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2.2.1.1 - Não preencher 

 NIRE DE FILIAL; 

 TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF – NIRE Anterior e UF; 

Os casos de preenchimento desses campos são tratados em itens próprios deste Manual. 

2.2.1.2 - Códigos e descrições a utilizar 

 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração. 

 CÓDIGO DO EVENTO e DESCRIÇÃO DO EVENTO: 

(os eventos podem ser utilizados simultaneamente, quando cabíveis) 

020 – Alteração de nome empresarial; 

021 – Alteração de dados – exceto nome empresarial;022 – Alteração de dados e de 
nome empresarial; 

048 – Rerratificação; 

052 – Reativação; e 

961 – Autorização de transferência de titularidade por sucessão. 

2.2.1.3 - São de preenchimento facultativo ou obrigatório, conforme o caso 

 DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE: a informação da data de início de atividade é facultativa; e 

 ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO: a assinatura da firma é obrigatória somente 
quando essa for objeto de alteração ou de adição (vide item 2.3.10) ou supressão da 
expressão ME, microempresa ou EPP, empresa de pequeno porte, podendo ser substituído 
pela assinatura autenticada com certificação digital ou meio equivalente que comprove a sua 
autenticidade, ressalvado o disposto no inciso I do § 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006. 

2.2.2 - FORMULÁRIO - CONTINUAÇÃO 

Quando o tamanho dos campos para descrição do objeto e ou da indicação dos códigos da 
CNAE for insuficiente, deverão ser adicionados tantos formulários quantos forem necessários. 

Nesse caso, cada formulário deverá receber, no canto superior direito, a indicação do seu 
número de ordem dentro do conjunto de formulários, da seguinte forma: 1/2; 2/2 (se o conjunto for 
composto por dois formulários). 

Deverão ser preenchidos, pelo menos, em cada formulário posterior ao primeiro, os seguintes 
campos: 

- NIRE (da sede ou da filial, conforme o caso); 

- QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO; 

- DECLARAÇÃO (de desimpedimento para exercer atividade empresária e de que não 
possui outra inscrição de empresário) E REQUERIMENTO; 

- CÓDIGO DO ATO; 

- DESCRIÇÃO DO ATO; 

- CÓDIGO DO EVENTO (se houver); 

- DESCRIÇÃO DO EVENTO (se houver); 

- NOME EMPRESARIAL; 

- CAMPOS CUJOS DADOS FOREM OBJETO DE COMPLEMENTAÇÃO (Objeto ou 
CNAE); 

- DATA DA ASSINATURA; e 

- ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (conforme item 2.2.1.3); 

Os campos não preenchidos deverão ser eliminados pelo empresário, apondo-se “xxxx” em todo 
o espaço do campo. 
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2.3 - ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS 

2.3.1 - ADEQUAÇÃO DA ANTIGA FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL AO CÓDIGO CIVIL 

2.3.1.1 - Firmas Mercantis Individuais registradas 

As Firmas Mercantis Individuais passarão, automaticamente, a partir da vigência do novo Código 
Civil, a constar nos cadastros das Juntas Comerciais com a nomenclatura de EMPRESÁRIO. Esse ajuste, 
entretanto, não dispensa o arquivamento. 

2.3.1.2 - Código de Natureza Jurídica de Empresário 

Todos os formulários em que é solicitado o código de Natureza Jurídica de Empresário deverá 
ser informado: 213-5 - EMPRESÁRIO. 

2.3.2 - ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL 

2.3.2.1 - Nome civil 

A alteração do nome civil do empresário enseja a modificação do nome empresarial. 

2.3.2.2 - Designação Diferenciadora 

A designação adicionada ao nome do empresário, para diferenciá-lo de outro já existente, é 
passível de inclusão, alteração ou supressão de termo. 

2.3.2.3 - Filiais no Estado - providências 

A alteração de nome empresarial da sede estende-se, automaticamente, às suas filiais no 
Estado, sem necessidade de apresentação de novos Requerimentos. 

2.3.2.4 - Filiais em outros Estados - providências 

Ocorrendo o arquivamento de alteração de nome empresarial na Junta da sede da empresa, 
cabe ao empresário promover, nas Juntas Comerciais dos outros Estados em que estejam localizadas 
suas filiais, o arquivamento de documento que comprove a alteração do nome empresarial, a fim de que 
o nome da empresa também seja alterado em relação a essas filiais. 

São documentos hábeis para essa finalidade: uma via do Requerimento de Empresário de 
alteração do nome empresarial arquivado na Junta Comercial da sede, Certidão de Inteiro Teor ou cópia 
autenticada daquele Requerimento ou, ainda, Certidão Simplificada que contenha a alteração do nome 
empresarial. 

Quanto à documentação exigida para fins de arquivamento, vide item OUTROS 
ARQUIVAMENTOS deste Manual. 

No requerimento constante da Capa de Processo deverá ser indicado o ATO 310 – OUTROS 
DOCUMENTOS e o EVENTO 020 - Alteração de Nome Empresarial. 

2.3.3 - ALTERAÇÃO DO OBJETO 

Quando houver alteração do objeto, deverá constar do Requerimento de Empresário o novo 
objeto, em sua totalidade, e não somente as partes alteradas. 

2.3.4 - FALECIMENTO DE EMPRESÁRIO 

A morte do empresário acarreta a extinção da empresa, ressalvada a hipótese de sua 
continuidade por autorização judicial ou sucessão por escritura pública de partilha de bens. 

2.3.4.1 - Sucessão "causa mortis" – sucessor capaz 

A Junta Comercial arquivará a autorização judicial recebida (ato: 901 - OFÍCIO; evento: 961 - 
Autorização de transferência de titularidade por sucessão). 

Em seguida, deverá ser arquivado Requerimento de Empresário, promovendo a mudança da 
titularidade. 

Deverá constar do Requerimento de Empresário: ato: 002 - ALTERAÇÃO; eventos: 961 - 
Autorização de transferência de titularidade por sucessão e 022 - Alteração de dados e de nome 
empresarial. Será mantido o NIRE e o CNPJ da empresa, incluir campo com o CPF do sucessor. 
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2.3.4.2 - Sucessão "causa mortis" - sucessor incapaz (vide item seguinte) 

2.3.5 - CONTINUIDADE DA EMPRESA POR INCAPAZ 

Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa 
antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Nesses casos, precederá 
autorização judicial, a qual poderá ser revogada pelo juiz, sem prejuízo dos direitos adquiridos por 
terceiros. 

Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder 
exercer atividade de empresário, nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Essa 
nomeação, devidamente autorizada, deverá ser arquivada na Junta Comercial, caso não conste da 
autorização judicial para continuação da empresa pelo incapaz. Do mesmo modo será nomeado gerente 
em todos os casos em que o juiz entender ser conveniente. 

2.3.5.1 - Procedimentos no caso de autorização do juiz para continuação da empresa pelo 
empresário antes capaz e que passou a incapaz 

A Junta Comercial arquivará a autorização judicial recebida (ato: 901 - OFÍCIO; eventos: 962 - 
Autorização de incapaz e 965 - Designação de representante ou assistente; e, se constar da autorização 
judicial, 224 - Nomeação de gerente por representante ou assistente). 

A Junta Comercial cadastrará o representante ou o assistente com base na autorização judicial, 
bem como o(s) gerente(s), se dela constar. 

Os requerimentos perante a Junta Comercial, quando houver, serão assinados pelo 
representante ou pelo assistente do incapaz juntamente com esse (se não for nomeado gerente). Mesmo 
com a nomeação de gerente, poderá o representante ou assistente assinar os atos que lhe são próprios 
(nomeação e destituição de gerente, com prévia homologação judicial). 

Se o juiz determinar a nomeação de gerente(s) deverá ser arquivado o documento nomeando 
um ou mais gerentes, o qual deverá conter a aprovação do juiz. Ato a ser utilizado no requerimento de 
arquivamento: 224 - NOMEAÇÃO DE GERENTE POR REPRESENTANTE OU ASSISTENTE. 

A Junta Comercial cadastrará o gerente com base no ato de nomeação. Havendo nomeação de 
gerente, esse é quem usará da firma. 

2.3.5.2 - Procedimentos no caso de autorização do juiz para continuação da empresa por menor ou 
interdito 

A Junta Comercial arquivará a autorização judicial recebida (ato: 901 - OFÍCIO; eventos: 962 - 
Autorização de incapaz e 965 - Designação de representante ou assistente; e, se constar da autorização 
judicial, 224 - Nomeação de gerente por representante ou assistente). 

A Junta Comercial cadastrará o representante ou o assistente com base na autorização judicial, 
bem como o(s) gerente(s), se dela constar. 

Se o juiz determinar a nomeação de gerente(s), antes do arquivamento do Requerimento de 
Empresário mencionado a seguir, deverá ser arquivado o documento nomeando um ou mais gerentes, o 
qual deverá conter a aprovação do juiz. Ato a ser utilizado no requerimento de arquivamento: 224 - 
NOMEAÇÃO DE GERENTE POR REPRESENTANTE OU ASSISTENTE. 

A Junta Comercial cadastrará o gerente com base no ato de nomeação. Havendo nomeação de 
gerente, esse é quem usará da firma. 

Em função da autorização judicial, deverá ser apresentado à Junta Comercial, para 
arquivamento, Requerimento de Empresário contendo: ato: 002 - ALTERAÇÃO; eventos: 961 - 
Autorização de transferência de titularidade por sucessão e 020 - Alteração de nome empresarial ou 022 
- Alteração de dados e de nome empresarial. 

O Requerimento de Empresário será assinado pelo representante ou pelo assistente e o 
assistido, conforme o caso ou pelo gerente, se houver nomeação desse. Mesmo com a nomeação de 
gerente, poderá o representante assinar os atos que lhe são próprios (nomeação e destituição de gerente). 

2.3.5.3 - Procedimento no caso de autorização judicial por cessação da incapacidade (a que se 
refere o item 2.3.5.1) 

A Junta Comercial arquivará a autorização judicial recebida (código do ato: 901 - OFÍCIO; código 
do evento: 964 - Cessação de incapacidade). 
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A Junta registrará a data de término da autorização no cadastro do representante ou do 
assistente, conforme o caso e dos gerentes, se houverem. 

A partir do arquivamento da autorização judicial, o empresário retornará a usar da firma. 

2.3.5.4 - Procedimento no caso de revogação de autorização judicial (concedida conforme itens 
2.3.5.1 e 2.3.5.2) 

A Junta Comercial arquivará a revogação judicial recebida do juiz (código do ato: 901 - OFÍCIO; 
código do evento: 963 - Revogação de autorização de incapaz). 

A Junta registrará a data de término da autorização no cadastro do representante ou do 
assistente, conforme o caso e dos gerentes, se houverem. 

Outros procedimentos dependerão de autorização judicial. 

2.3.6 - EMANCIPAÇÃO DE MENOR AUTORIZADO JUDICIALMENTE A CONTINUAR A EMPRESA 

A prova (ato judicial) da emancipação de menor autorizado judicialmente a continuar a empresa 
será arquivada na Junta Comercial. 

2.3.6.1 - Arquivamento da prova da emancipação 

No caso de arquivamento da prova da emancipação são necessários dois processos, cujos 
requerimentos serão assinados pelo emancipado. 

A prova da emancipação será apresentada à Junta Comercial em processo próprio, devendo ser 
informado no requerimento constante da Capa de Processo o ato 208 - EMANCIPAÇÃO. 

Junto a esse processo, deverá ser apresentado outro relativo ao Requerimento de Empresário 
que deverá indicar como ato: 002 - ALTERAÇÃO e evento: 021 - Alteração de dados (exceto nome 
empresarial). 

2.3.7 - MUDANÇA DE ESTADO CIVIL 

A mudança de estado civil do empresário implica no arquivamento de Requerimento de 
Empresário, o qual deverá conter: ato: 002 - ALTERAÇÃO; evento: 021 - Alteração de dados (exceto nome 
empresarial) ou 022 - Alteração de dados e de nome empresarial, se juntamente com a mudança do estado 
civil houver a alteração do nome do empresário. 

Quando a mudança do estado civil decorrer de sentença que decretar ou homologar o estado 
civil do empresário ou homologar o ato de reconciliação essa deve ser, após, de averbada no Registro 
Civil, arquivada na Junta Comercial em processo próprio. 

2.3.8 - MUDANÇA DE REGIME DE BENS 

A mudança do regime de bens do empresário implica no arquivamento de Requerimento de 
Empresário, o qual deverá conter: ato: 002 - ALTERAÇÃO; evento: 021 - Alteração de dados (exceto nome 
empresarial). 

A alteração supracitada depende de autorização judicial em pedido motivado de ambos os 
cônjuges, a qual deverá instruir o processo. 

2.3.9 - ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO 

Após a empresa enquadrar-se na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
obrigatoriamente, o empresário deverá assinar a firma acrescida da expressão ME ou microempresa ou 
EPP ou empresa de pequeno porte, conforme opção efetuada na declaração de enquadramento.  

2.3.10 - RERRATIFICAÇÃO 

Esse procedimento somente será aceitável na ocorrência de erro material. 

2.3.11 - TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO, CISÃO E FUSÃO 

Não se aplicam aos empresários os processos de incorporação, cisão e fusão de sociedades. 

2.3.11.1 - Transformação de Empresário Individual em Sociedade Empresária contratual ou em 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e vice-versa 

Transformação de registro é a operação pela qual o empresário individual, a sociedade 
empresária e a empresa individual de responsabilidade limitada altera o tipo jurídico, sem sofrer dissolução 
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ou liquidação, obedecidas as normas reguladoras da constituição e do registro da nova forma a ser 
adotada.  

A transformação de registro de empresário em sociedade empresária ou em empresa individual 
de responsabilidade limitada e vice-versa não abrange as sociedades anônimas, sociedades simples e as 
cooperativas.  

No ato de transformação de registro serão aceitas alterações relativas ao nome empresarial e 
ao capital.  

2.3.11.2 - Da transferência de sede e filiais 

A transferência de sede para outra Unidade da Federação e a reativação a que se refere o § 4º 
do art. 60 da Lei nº 8.934, de 1994, deverão ser promovidas em atos próprios, sendo a reativação 
arquivada antes da transformação e a transferência de sede antes ou após a transformação.  

As filiais que não forem objeto de continuidade na transformação de registro deverão ser extintas 
antes de efetivada a transformação.  

As filiais mantidas terão seus cadastros reproduzidos, automaticamente, para o novo tipo 
jurídico, devendo constar do ato de inscrição ou de constituição.  

2.3.11.3 - Número de Inscrição no Registro de Empresa – NIRE  

O empresário individual, a sociedade ou a empresa individual de responsabilidade limitada 
resultante da transformação de registro receberá o Número de Identificação do Registro de Empresa – 
NIRE pertinente à sua natureza jurídica, e as filiais que forem mantidas continuarão com os NIREs a elas 
atribuídos.  

2.3.12 - DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES  

Será considerada como data de início das atividades aquela constante na inscrição ou na 
constituição originária.  

2.3.13 - COBRANÇA DE PREÇOS  

A transformação de registro de empresário individual em sociedade contratual ou em empresa 
individual de responsabilidade limitada e vice-versa, deverá ser formalizada em dois processos, sendo um 
para a natureza jurídica em transformação e outro para a natureza jurídica transformada.  

Nos processos de transformação de registro de empresário individual em sociedade empresária 
ou em empresa individual de responsabilidade limitada e vice-versa a cobrança dos serviços incidirá sobre 
cada um dos instrumentos integrantes da transformação.  

Não é devido o valor do CNE em relação às informações sobre filiais mantidas, pertinentes ao 
tipo jurídico transformado. 

2.3.14 - COMPETÊNCIA PARA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO ATO  

Estão sujeitos ao regime de decisão singular os atos de transformação de registro de empresário 
individual em sociedade ou em empresa individual de responsabilidade limitada e vice-versa.  

2.3.15 - INSTRUMENTOS A SEREM ARQUIVADOS NO ATO DE TRANSFORMAÇÃO DE 
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EM EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA  

A transformação de registro de empresário individual em sociedade ou em empresa individual 
de responsabilidade limitada será processada pela Junta Comercial nos instrumentos próprios. 

2.3.15.1 - Documentação exigida 

 Capa de Processo/Requerimento. 

Código e descrição do ato: 002 – Alteração; e 

Código e descrição do evento: 046 – Transformação. 

 Requerimento de Empresário, no mínimo em quatro vias; 

Código e descrição do ato: 002 – Alteração; e 

Código e descrição do evento: 046 – Transformação. 

 Comprovantes de pagamento do preço do serviço da Junta Comercial e do valor do CNE. 
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2.3.15.2 - Procedimento de arquivamento 

 As Juntas que mantêm pasta de prontuário, deverá manter uma via do Requerimento de 
Empresário, após deferimento, arquivada no prontuário do Empresário, juntamente com uma 
via original do contrato social, autenticado. 

 As Juntas que utilizam arquivo digital com certificação, deverá manter padrões de Certificação 
Digital e Eletrônica, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil (MP 2200-2 de 
24 de agosto de 2001). 

2.3.16 - PROCESSO REFERENTE À SOCIEDADE EMPRESÁRIA (Ex.: Soc. Ltda.) 

Documentação exigida 

 Capa de Processo / Requerimento. 

Código e descrição do ato: 090 - Contrato; e 

Código e descrição do evento: 046 - Transformação. 

 Contrato Social por Transformação de Empresário, no mínimo em três vias. Elaborado 
com observância das disposições contidas no Manual de Registro de Sociedade Limitada, 
com as adequações constantes do modelo abaixo. 

 Demais documentos exigidos para o arquivamento de contrato, conforme o caso; e 

 Comprovantes de pagamento do preço do serviço e do valor do CNE. Havendo filiais, estas 
não estão sujeitas a pagamento do valor do CNE. 

Contrato social 

Sugere-se, como segue, modelo de cabeçalho, de preâmbulo e de cláusula do capital para o 
contrato social: 

Cabeçalho: 

CONTRATO SOCIAL 
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO 

Nome Empresarial (da Sociedade) ___________ 

Preâmbulo: 

(Nome civil por extenso, do empresário), nacionalidade, estado civil, data de nascimento (se 
solteiro), profissão, identidade (nº, órgão expedidor e UF), CPF nº ___________________, residente e 
domiciliado(a) na ________________________________, Empresário(a), com sede na 
____________________________, inscrito na Junta Comercial ____________________ sob o NIRE 
_____________________ e no CNPJ sob nº __________________, fazendo uso do que permite o § 3º 
do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, 
ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO(A) em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu 
o(a) sócio(a) (nome civil por extenso), nacionalidade, estado civil, data de nascimento (se solteiro), 
profissão, identidade (nº, órgão expedidor e UF), CPF nº ______________, residente e domiciliado(a) na 
_____________________, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, 
doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios. 

Cláusulas: 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA - ___________ 

O capital social é de R$ ________ (por extenso), dividido em __________ (por extenso) quotas 
de R$ ________ (por extenso) cada uma, formado por R$ ___________ (por extenso) em moeda corrente 
do País, R$ ________ (por extenso) em bem(ns) móvel(is), R$ _______ (por extenso) em outros bens e 
R$ _________ (por extenso) em bem(ns) imóvel(is), sendo subscrito e com integralização pelos sócios 
como segue: 
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Fulano de Tal (sócio ex-empresário) ____________, ______ quotas, no valor de R$ ________ - 
____% do capital, que integraliza neste ato o valor de R$ _____, sendo R$ ________ em moeda corrente 
do País, R$ ________ em bem(ns) móvel(is), R$ _______ em outros bens e R$ _______ em bem(ns) 
imóvel(is) abaixo descrito(s): 

a) identificação, área, dados relativos a sua titulação e número de sua matrícula no Registro Imobiliário; 

b) ____________________ . 

Beltrano de Tal ____________, ______ quotas, no valor de R$ ________ - ____% do capital, 
que integraliza neste ato o valor de R$ _____, sendo R$ ________ em moeda corrente do País, R$ 
________ em bem(ns) móvel(is), R$ _______ em outros bens e R$ _______ em bem(ns) imóvel(is) abaixo 
descrito(s): 

a) identificação, área, dados relativos a sua titulação e número de sua matrícula no Registro Imobiliário; 

b) ____________________ ; 

ficando a integralizar R$ ____________: 

- em moeda corrente do País: R$ _____ em ____/____/____, R$ _____ em ____/____/____, 
- em bens móveis: R$ _____ em ____/____/____, R$ _____ em ____/____/____, 
- bens imóveis: R$ _____ em ____/____/____, R$ _____ em ____/____/____, 
- em outros bens: R$ _____ em ____/____/____, R$ _____ em ____/____/____. 

Observações: 

a) em relação às cláusulas do contrato social, o empresário deve, no mínimo, incluir as cláusulas 
obrigatórias previstas no Manual de Atos de Registro de Sociedade Limitada, assim como 
outras do seu interesse, desde que não contrariem a Lei; e 

b) nos atos de transformação e empresário em sociedade contratual será exigido o visto do 
advogado, exceto se a sociedade for enquadrada como “ME” ou “EPP”. 

2.3.16.1 - Procedimentos de arquivamento 

 As Juntas que mantêm pasta de prontuário, deverá manter uma via do Requerimento de 
Empresário, após deferimento, arquivada no prontuário do Empresário, juntamente com uma 
via original do contrato social, autenticado. 

 As Juntas que utilizam arquivo digital com certificação, deverá manter padrões de Certificação 
Digital e Eletrônica, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil (MP 2200-2, de 
24 de agosto de 2001). 

2.3.16.2 - Procedimentos em relação a filiais existentes em outras UFs 

 Deverão ser descritos no ato constitutivo os endereços completos das filiais existentes e 
indicados os NIREs respectivos. 

 A sociedade limitada deverá promover, nas Juntas Comerciais das outras unidades da 
federação em que houver filiais mantidas, o arquivamento de documento que comprove a 
transformação (via do ato constitutivo referente à transformação, arquivado na Junta 
Comercial da sede; Certidão de Inteiro Teor ou cópia autenticada desse documento; ou 
Certidão Simplificada que contenha a transformação). 

 No requerimento constante da Capa de Processo deverá ser indicado o ATO 310 – OUTROS 
DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESÁRIO e o EVENTO 030 – 
ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF, para alteração do NIRE da sede, nome 
empresarial e natureza jurídica. 

2.3.17 - ATIVIDADES CUJO EXERCÍCIO PELO EMPRESÁRIO DEPENDE DE APROVAÇÃO PRÉVIA 
POR ÓRGÃO GOVERNAMENTAL 

Vide Instrução Normativa DREI no 14/2013. 
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2.4 - MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

2.4.1 - ENQUADRAMENTO / DESENQUADRAMENTO / REENQUADRAMENTO 

O enquadramento, reenquadramento e desenquadramento de microempresa e empresa de 
pequeno porte pelas Juntas Comerciais será efetuado, conforme o caso, mediante arquivamento de 
declaração procedida pelo empresário ou sociedade em instrumento específico para essa finalidade.  

A declaração a que se refere este artigo conterá, obrigatoriamente: 

I - Título da Declaração, conforme o caso:  

a) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO de ME ou EPP; 

b) DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO de ME para EPP ou de EPP para ME; e 

c) DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO de ME ou EPP; 

II -  Requerimento do empresário, dirigido ao Presidente da Junta Comercial da Unidade da 
Federação a que se destina, requerendo o arquivamento da declaração, da qual constarão 
os dados e o teor da declaração em conformidade com as situações a seguir: 

a) enquadramento: 
1. nome empresarial, endereço, Número de Identificação do Registro de Empresas – 

NIRE, data de registro do ato constitutivo e número de inscrição no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica – CNPJ, quando enquadrada após a sua constituição; e 

2. declaração, sob as penas da lei, do empresário que se enquadra na situação de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006; 

b) reenquadramento: 

1. nome empresarial, endereço, Número de Identificação do Registro de Empresas – 
NIRE, data de registro do ato constitutivo e número de inscrição no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica – CNPJ; e 

2. a declaração, sob as penas da lei, do empresário que se reenquadra na condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006; 

c) desenquadramento 

1. nome empresarial, endereço, Número de Identificação do Registro de Empresas – 
NIRE, data de registro do ato constitutivo e número de inscrição no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

2. a declaração, sob as penas da lei, do empresário que se desenquadra da condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006; 

3. as empresas já enquadradas na condição de microempresas ou empresas de pequeno 
porte, antes do advento da Lei Complementar nº 123, de 2006, permanecerão nessa 
condição, caso não incorram em alguma das situações impeditivas do § 4º do art. 3º 
da referida lei. Quando presente uma das situações do mencionado dispositivo, a 
empresa deverá promover o seu desenquadramento; 

4. a Junta Comercial, verificando que o empresário enquadrado na condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte incorreu em alguma das situações 
previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, promoverá o seu 
desenquadramento; e 

5. mediante denúncia de órgãos ou entidades de fiscalização tributária, conforme o art. 
33 da Lei Complementar nº 123, de 2006, em que o empresário incorreu nas situações 
previstas no § 4º do art. 3º da referida Lei Complementar, a Junta Comercial promoverá 
o arquivamento da comunicação e cadastrará o teor da denúncia no Cadastro Estadual 
de Empresas Mercantis – CEE.  
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3 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA 
OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

 

Para transferir a sede de empresa para outra unidade da federação, são necessárias 
providências na Junta Comercial da unidade da federação de origem e na Junta Comercial da unidade da 
Federação para onde será transferida. 

3.1 - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA SEDE À JUNTA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO ONDE 
ESTA SE LOCALIZA 

3.1.1 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

ESPECIFICAÇÃO 
No DE 
VIAS 

 Capa de Processo (preencher todos os campos, dispensada a assinatura no requerimento)  1 

 Requerimento de Empresário  
- Caso a Junta Comercial estiver utilizando o sistema da via única de arquivamento, seguir 
as orientações contidas na Instrução Normativa DREI nº 03/2013. 

1  

- Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos até a adequação 
da Junta Comercial que não estiver apta a via única. 

3 

 Comprovantes de pagamento: (1)  
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial e DARF/Cadastro Nacional de Empresas (código 
6621). 

  

 Original do documento de Viabilidade deferida em 01 (uma) via ou Pesquisa de Nome 
Empresarial (busca prévia) até que a Junta Comercial passe a utilizar o sistema da consulta 
de viabilidade. (2) 

 

 Apresentar DBE - Documento Básico de Entrada em 01 (uma) via, com assinatura do 
representante legal. (3) 

 

 Se a transferência for para Faixa de Fronteira: 
- aprovação prévia pelo Conselho de Defesa Nacional, quando for o caso. 

1 

OBSERVAÇÕES: 

(1) No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621. Número de vias 
conforme definido pela Junta Comercial da UF.  

(2) A consulta de viabilidade (pesquisa de nome empresarial e/ou endereço) no portal de serviços da Junta 
Comercial, quando couber. 

(3) A Junta Comercial manterá convênio com a RFB para emissão de CNPJ, quando couber. 

3.1.2 - PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

3.1.2.1 - Campos a preencher 

a) De forma manual, enquanto a Junta Comercial não utilizar o meio eletrônico: 

Preencher, de forma legível, os campos do Requerimento, exceto os reservados para uso da 
Junta Comercial, observadas as instruções a seguir. Usar tinta preta ou azul. Os campos não preenchidos 
deverão ser eliminados pelo empresário, apondo-se “xxxx” em todo o espaço do campo. O Requerimento 
deverá permitir a sua reprografia, microfilmagem e digitalização. 

b) De forma eletrônica: 

Preencher no sítio da Junta Comercial, utilizando o aplicativo disponível. Caso tenha que ser 
impresso, o mesmo deverá estar em uma qualidade que permita a sua reprografia, microfilmagem e 
digitalização. 
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Observar o seguinte em relação aos campos abaixo: 

 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração; 

 CÓDIGO DO EVENTO: 038 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Transferência de sede para 
outra UF; 

 ENDEREÇO DA EMPRESA: os campos referentes ao endereço devem ser 
preenchidos com o NOVO ENDEREÇO da sede.  

3.1.2.2 - Atividades cujo exercício pelo empresário depende de aprovação prévia por Órgão 
Governamental  

Vide Instrução Normativa DREI no14/2013. 

3.1.3 - ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS 

3.1.3.1 - Busca prévia do nome empresarial  

Antes de dar entrada na documentação, é recomendável requerer a consulta de viabilidade do 
Nome Empresarial ou Pesquisa de Nome Empresarial à Junta Comercial da unidade da federação para 
onde será transferida a sede, para evitar sustação do registro naquela Junta Comercial por colidência com 
nome empresarial já protegido.  

Havendo colidência, será necessário alterar o nome empresarial na Junta da unidade da 
federação onde se localiza a sede. Neste caso, seguir as instruções para composição do nome empresarial 
em “Inscrição”. 

Não sendo feita a consulta de viabilidade ou a pesquisa de nome empresarial e havendo 
colidência na Junta Comercial da outra unidade da federação, depois de deferido o ato de transferência 
pela Junta Comercial da sede anterior, deverá ser arquivado, concomitantemente com a Inscrição de 
transferência de sede, novo Requerimento com a mudança do nome empresarial.  

3.2 - SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA SEDE À JUNTA COMERCIAL DA 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE DESTINO 

3.2.1 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

ESPECIFICAÇÃO 
No DE 
VIAS 

 Capa de Processo (preencher todos os campos, dispensada a assinatura no 
requerimento). 

1 

 Requerimento de Empresário  
- Caso a Junta Comercial estiver utilizando o sistema da via única de arquivamento, seguir 
as orientações contidas na Instrução Normativa DREI nº 03/2013. 

1  

- Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos até a adequação 
da Junta Comercial que não estiver apta a utilizar a via única. 

3 

 Uma via chancelada do Requerimento de Empresário arquivada, referente à transferência 
da sede efetuada na Junta Comercial da Unidade da Federação de origem; 
ou Certidão de Inteiro Teor ou cópia autenticada do documento acima; 
ou Certidão Simplificada indicando a transferência de sede como último ato arquivado e 
indicando o novo endereço.  1 

 Comprovantes de pagamento: (1)  
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial e DARF/Cadastro Nacional de Empresas (código 
6621).  

 Original do documento de consulta de Viabilidade deferida em 01 (uma) via ou Pesquisa 
de Nome Empresarial (busca prévia) até que a Junta Comercial passe a utilizar o sistema 
da viabilidade. (2)      

 Apresentar DBE - Documento Básico de Entrada em 01 (uma) via, com assinatura do 
representante legal. (3)  

OBSERVAÇÕES: 

(1) No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621. Número de vias 
conforme definido pela Junta Comercial da UF.  
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(2) A consulta de viabilidade (pesquisa de nome empresarial e/ou endereço) no portal de serviços da Junta 
Comercial, quando couber. 

(3) A Junta Comercial manterá convênio com a RFB para emissão de CNPJ, quando couber. 

3.2.2 - PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

3.2.2.1 - Campos a preencher 

a) De forma manual, enquanto a Junta Comercial não utilizar o meio eletrônico: 

Preencher, de forma legível, os campos do Requerimento, exceto os reservados para uso da 
Junta Comercial, observadas as instruções a seguir. Usar tinta preta ou azul. Os campos não preenchidos 
deverão ser eliminados pelo empresário, apondo-se “xxxx” em todo o espaço do campo. O Requerimento 
deverá permitir a sua reprografia, microfilmagem e digitalização. 

b) De forma eletrônica: 

Preencher no sítio da Junta Comercial, utilizando o aplicativo disponível. Caso tenha que ser 
impresso, o mesmo deverá estar em uma qualidade que permita a sua reprografia, microfilmagem e 
digitalização. 

Observar o seguinte em relação aos campos abaixo: 

 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 039 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Inscrição de transferência de 
sede de outra UF;  

 DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES – se informada, deverá corresponder à data de início 
das atividades na UF onde foi efetuada a inscrição do empresário; e 

 TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF – informar o NIRE da sede 
anterior e a respectiva UF.  

3.2.2.1.1 - Ocorrência de colidência de nome empresarial 

Não sendo feita a proteção ou a pesquisa de nome empresarial e havendo colidência na Junta 
Comercial da outra unidade da federação, após deferido o ato de transferência pela Junta Comercial da 
sede anterior, deverá ser arquivado, concomitantemente com a inscrição da transferência da sede, outro 
Requerimento de Empresário para mudança do nome empresarial, cujo processo tramitará vinculado ao 
da inscrição de transferência da sede. 

Deverão constar do Requerimento de Empresário os seguintes códigos e descrições de ato e 
eventos:  

 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 039 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Inscrição de transferência de 
sede de outra UF; e 

 CÓDIGO DO EVENTO: 020 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Alteração de nome empresarial. 
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4 - FILIAL NA UNIDADE DA FEDERAÇÃO 
 

4.1 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

Para ABERTURA, ALTERAÇÃO e EXTINÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO 
No DE 
VIAS 

 Capa de Processo (preencher todos os campos, dispensada a assinatura no 
requerimento). 

1 

 Requerimento de Empresário  
- Caso a Junta Comercial estiver utilizando o sistema da via única de arquivamento, seguir 
as orientações contidas na Instrução Normativa DREI nº 03/2013. 

1  

- Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos até a adequação 
da Junta Comercial que não estiver apta a utilizar a via única. 

3 

 Comprovantes de pagamento: (1) 
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial e DARF/Cadastro Nacional de Empresas, (código 
6621). 

 

 Se o endereço for em Faixa de Fronteira (caso o endereço da sede ou de filial existente 
não seja na Faixa de Fronteira): 
- aprovação prévia pelo Conselho de Defesa Nacional, quando for o caso.  

1 

 Original do documento de consulta de Viabilidade deferida em 01 (uma) via ou Pesquisa 
de Nome Empresarial (busca prévia) até que a Junta Comercial passe a utilizar o sistema 
da viabilidade. (2)     

 

 Apresentar DBE - Documento Básico de Entrada em 01 (uma) via, com assinatura do 
representante legal. (3) 

 

OBSERVAÇÕES: 

(1) No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621. Número de vias 
conforme definido pela Junta Comercial da UF. 

(2) A consulta de viabilidade (pesquisa de nome empresarial e/ou endereço) no portal de serviços da Junta 
Comercial, quando couber.  

(3) A Junta Comercial manterá convênio com a RFB para emissão de CNPJ, quando couber. 

4.2 - PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

4.2.1 - ABERTURA E ALTERAÇÃO 

4.2.1.1 - Campos a preencher 

a) De forma manual, enquanto a Junta Comercial não utilizar o meio eletrônico: 

Preencher, de forma legível, os campos do Requerimento, exceto os reservados para uso da 
Junta Comercial, observadas as instruções a seguir. Usar tinta preta ou azul. Os campos não preenchidos 
deverão ser eliminados pelo empresário, apondo-se “xxxx” em todo o espaço do campo. O Requerimento 
deverá permitir a sua reprografia, microfilmagem e digitalização. 

b) De forma eletrônica: 

Preencher no sítio da Junta Comercial, utilizando o aplicativo disponível. Caso tenha que ser 
impresso, o mesmo deverá estar em uma qualidade que permita a sua reprografia, microfilmagem e 
digitalização. 

4.2.1.1.1 - Abertura 

 NIRE DA SEDE;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  
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 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 023 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Abertura de filial na UF da sede;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL;  

 VALOR DO CAPITAL: A indicação de destaque de capital para a filial é facultativa. Se 
indicado algum valor, a soma dos destaques de capital para filiais deverá ser inferior ao capital 
da empresa; 

 DESCRIÇÃO DO OBJETO: A indicação de objeto é facultativa, porém, quando efetuada, 
deverá reproduzir os termos do texto do objeto da sede da empresa, integral ou parcialmente; 

 CNAE: A indicação de códigos da CNAE é facultativa, porém, quando indicados, na sua 
totalidade ou parcialmente, não podem ser diferentes dos da sede; 

 DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: A data de início de atividades é facultativa. Caso 
informada, deverá corresponder à data prevista para o início das atividades, a qual não 
poderá ser anterior à data da assinatura do Requerimento de Empresário. Se o Requerimento 
de Empresário for protocolado na Junta Comercial após 30 dias da data da sua assinatura 
pelo empresário, a data da Inscrição será considerada a data do deferimento do 
Requerimento pela Junta Comercial e, nesse caso, a data de início de atividades não poderá 
ser anterior a essa; 

 CNPJ: Preencher com o número básico do CNPJ (oito primeiros dígitos). O número de ordem 
e o dígito verificador serão atribuídos pela RFB (CNPJ);  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  

4.2.1.1.2 - Alteração 

 NIRE DA SEDE;  

 NIRE DA FILIAL;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 024 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Alteração de filial na UF da sede;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL;  

 OUTROS CAMPOS PASSÍVEIS DE PREENCHIMENTO;  

 CNPJ DA FILIAL;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  

4.2.1.1.2.1 - Alteração de Nome Empresarial 

A alteração de nome empresarial da sede estende-se, automaticamente, às suas filiais situadas 
na mesma unidade da federação, sem necessidade de apresentação de novos Requerimentos referentes 
a essas filiais. 

4.2.2 - EXTINÇÃO 

4.2.2.1 - Campos a preencher 

a) De forma manual, enquanto a Junta Comercial não utilizar o meio eletrônico: 

Preencher, de forma legível, os campos do Requerimento, exceto os reservados para uso da 
Junta Comercial, observadas as instruções a seguir. Usar tinta preta ou azul. Os campos não preenchidos 
deverão ser eliminados pelo empresário, apondo-se “xxxx” em todo o espaço do campo. O Requerimento 
deverá permitir a sua reprografia, microfilmagem e digitalização. 

b) De forma eletrônica: 

Preencher no sítio da Junta Comercial, utilizando o aplicativo disponível. Caso tenha que ser 
impresso, o mesmo deverá estar em uma qualidade que permita a sua reprografia, microfilmagem e 
digitalização. 
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 NIRE DA SEDE;  

 NIRE DA FILIAL;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO TITULAR;  

 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 025 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Extinção de filial na UF da sede;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL;  

 CNPJ DA FILIAL;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  

4.2.3 - ATIVIDADES CUJO EXERCÍCIO PELO EMPRESÁRIO DEPENDE DE APROVAÇÃO PRÉVIA 
POR ÓRGÃO GOVERNAMENTAL 

Vide Instrução Normativa DREI nº14/2013. 
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5 - FILIAL EM OUTRA 
 UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

 

Para ABERTURA, ALTERAÇÃO e EXTINÇÃO de filial em outra unidade da federação, são 
necessárias providências na Junta Comercial da unidade da federação onde se localiza a sede e na Junta 
Comercial da unidade da federação onde se localizar a filial. 

Para TRANSFERÊNCIA de filial são necessárias providências na Junta Comercial da unidade 
da federação onde se localiza a sede e nas Juntas Comerciais das unidades da federação de origem e de 
destino da filial. 

5.1 - SOLICITAÇÃO À JUNTA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO ONDE SE LOCALIZA A SEDE 

5.1.1 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

ESPECIFICAÇÃO 
No DE 
VIAS 

 Capa de Processo (preencher todos os campos, dispensada a assinatura no 
requerimento). 

1 

 Requerimento de Empresário  
- Caso a Junta Comercial estiver utilizando o sistema da via única de arquivamento, seguir 
as orientações contidas na Instrução Normativa DREI nº 03/2013. 

1 

- Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos até a adequação 
da Junta Comercial que não estiver apta a utilizar a via única. 

3 

 Comprovante de pagamento:  
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial (1).  

 

 Se o endereço for em Faixa de Fronteira (caso o endereço da sede ou de filial existente 
não seja na Faixa de Fronteira): 
- aprovação prévia pelo Conselho de Defesa Nacional, quando for o caso.  

1 

 Original do documento de consulta de Viabilidade deferida em 01 (uma) via ou Pesquisa 
de Nome Empresarial (busca prévia) até que a Junta Comercial passe a utilizar o sistema 
da viabilidade. (2)     

 

 Apresentar DBE - Documento Básico de Entrada em 01 (uma) via, com assinatura do 
representante legal. (3) 

 

OBSERVAÇÕES:  

(1) Número de vias conforme definido pela Junta Comercial da UF.  

(2) A consulta de viabilidade (pesquisa de nome empresarial e/ou endereço) no portal de serviços da Junta 
Comercial, quando couber.  

(3) A Junta Comercial manterá convênio com a RFB para emissão de CNPJ, quando couber. 

5.1.2 - PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

ABERTURA, ALTERAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E EXTINÇÃO 

5.1.2.1 - Campos a preencher 

a) De forma manual, enquanto a Junta Comercial não utilizar o meio eletrônico: 

Preencher, de forma legível, os campos do Requerimento, exceto os reservados para uso da 
Junta Comercial, observadas as instruções a seguir. Usar tinta preta ou azul. Os campos não preenchidos 
deverão ser eliminados pelo empresário, apondo-se “xxxx” em todo o espaço do campo. O Requerimento 
deverá permitir a sua reprografia, microfilmagem e digitalização. 
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b) De forma eletrônica: 

Preencher no sítio da Junta Comercial, utilizando o aplicativo disponível. Caso tenha que ser 
impresso, o mesmo deverá estar em uma qualidade que permita a sua reprografia, microfilmagem e 
digitalização. 

5.1.2.1.1 - Abertura de filial em outra UF 

 NIRE DA SEDE;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 026 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Abertura de filial em outra UF;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL;  

 VALOR DO CAPITAL: A indicação de destaque de capital para a filial é facultativa. Se 
indicado algum valor, a soma dos destaques de capital para filiais deverá ser inferior ao capital 
da empresa; 

 DESCRIÇÃO DO OBJETO: A indicação de objeto é facultativa, porém, quando efetuada, 
deverá reproduzir os termos do texto do objeto da sede da empresa, integral ou parcialmente; 

 CNAE: A indicação de códigos da CNAE é facultativa, porém, quando indicados, na sua 
totalidade ou parcialmente, não podem ser diferentes dos da sede; 

 DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: A data de início de atividades, neste caso, somente 
deve ser informada, se desejado, no Requerimento a ser arquivado na Junta Comercial onde 
a filial será aberta;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  

5.1.2.1.2 - Alteração de filial em outra UF 

 NIRE DA SEDE;  

 NIRE DA FILIAL;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 027 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Alteração de filial em outra UF;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL; 

 OUTROS CAMPOS PASSÍVEIS DE PREENCHIMENTO, conforme indicado em “Abertura”, 
item 5.1.2.1.1;  

 CNPJ DA FILIAL;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  

5.1.2.1.3 - Transferência 

5.1.2.1.3.1 - Transferência de filial da UF da sede para outra UF 

 NIRE DA SEDE 

 NIRE DA FILIAL;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 036 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Transferência de filial para outra 
UF;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL (NOVO);  
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 OUTROS CAMPOS PASSÍVEIS DE PREENCHIMENTO, conforme indicado em “Abertura” 
item 5.1.2.1.1;  

 CNPJ DA FILIAL;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  

5.1.2.1.3.2 - Inscrição de transferência de filial de outra UF para a UF da sede 

 NIRE DA SEDE; 

 NIRE DA FILIAL: se a filial já tiver sido localizada na UF da sede, informar o NIRE que 
anteriormente recebeu nessa UF; caso contrário, deixar em branco;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 037 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Inscrição de transferência de filial 
de outra UF;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL (NOVO); 

 DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADES: a informação da data de início de atividades é facultativa, 
entretanto, se informada, deverá ser indicada a data de abertura da filial na UF de origem ou 
em UF anterior, se for o caso;  

 OUTROS CAMPOS PASSÍVEIS DE PREENCHIMENTO, conforme indicado em 
“Abertura” item 5.1.2.1.1;  

 CNPJ DA FILIAL;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  

5.1.2.1.3.3 - Transferência de filial de uma UF (que não a UF da sede) para outra UF 

 NIRE DA SEDE;  

 NIRE DA FILIAL;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 036 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Transferência de filial para outra 
UF;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL (NOVO); 

 OUTROS CAMPOS PASSÍVEIS DE PREENCHIMENTO, conforme indicado em “Abertura” 
item 5.1.2.1.1;  

 CNPJ DA FILIAL;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  

5.1.2.1.4 - Extinção de filial em outra UF 

 NIRE DA SEDE;  

 NIRE DA FILIAL;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 028 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Extinção de filial em outra UF;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL;  

 CNPJ DA FILIAL;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  
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5.1.3 - ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS 

5.1.3.1 - Providências nas Juntas Comerciais da sede, de origem e de destino 

5.1.3.1.1 - Abertura, alteração e extinção de filial em outra UF 

A abertura, a alteração e a extinção de filial devem ser promovidas, primeiramente na Junta 
Comercial da unidade da federação onde se localizar a sede. Em seguida, o ato deve ser complementado 
com o arquivamento da documentação própria na Junta Comercial da outra unidade da federação.  

5.1.3.1.2 - Transferência de filial para outra UF, que não a da sede 

Quando de se tratar de transferência de filial de uma para outra UF, que não a da sede, é 
necessário promover os arquivamentos correspondentes, primeiramente, na Junta da sede, em seguida, 
na Junta de origem da filial e, por último, na Junta de destino da filial. 

5.1.3.1.3 - Transferência de filial para a UF da sede 

Se a transferência de filial for para a UF da sede, é necessário promover os arquivamentos 
correspondentes, primeiramente, na Junta da sede e, em seguida, na Junta de origem da filial. 

5.1.3.1.4 - Abertura ou inscrição de transferência de primeira filial da empresa na UF 

No caso de abertura ou de inscrição de transferência de filial que se constitua na primeira filial 
da empresa na UF de destino, providenciar, perante a Junta Comercial da sede, a seguinte documentação 
necessária para arquivamento na Junta Comercial da UF onde a filial será instalada (exceto no caso de 
transferência para a UF da sede): 

 Certidão Simplificada em que conste o endereço da filial aberta ou transferida (novo 
endereço);  

  ou Certidão Simplificada, se dela não constar o endereço da filial aberta ou transferida 
(novo endereço), juntamente com:  

 uma via chancelada do Requerimento de Empresário arquivado na Junta 
Comercial da UF da sede, referente à abertura ou transferência da filial;  

ou Certidão de Inteiro Teor ou cópia autenticada do Requerimento acima.  

5.1.3.2 - Abertura, alteração ou transferência 

5.1.3.2.1 - Proteção ou pesquisa prévia do nome empresarial 

Antes de dar entrada da documentação na Junta Comercial da sede da empresa, nos casos de 
ABERTURA de primeira filial, ALTERAÇÃO, quando houver alteração de nome empresarial e de 
TRANSFERÊNCIA, para UF em que ainda não haja filial da empresa, é recomendável, preferencialmente, 
promover a proteção do nome empresarial ou solicitar a pesquisa deste à Junta Comercial da unidade da 
federação onde será aberta, alterada ou para onde será transferida a filial, para evitar sustação do registro 
naquela Junta por colidência de nome empresarial.  

Havendo colidência, será necessário alterar o nome empresarial na Junta Comercial da unidade 
da federação onde se localiza a sede.  

Não sendo feita a pesquisa de nome empresarial e havendo colidência na Junta Comercial da 
outra unidade da federação, após deferido o ato de abertura ou de transferência pela Junta Comercial da 
sede, será exigido pela Junta de onde será instalada a filial, além da documentação própria para o caso, 
documento que comprove a alteração do nome empresarial na Junta da sede. São documentos hábeis 
para essa finalidade: uma via chancelada do Requerimento de Empresário arquivado e referente à 
alteração do nome empresarial ou Certidão de Inteiro Teor desse documento ou cópia autenticada do 
mesmo.  

5.1.3.3 - Atividades cujo exercício pelo empresário depende de aprovação prévia por órgão 
governamental  

Vide Instrução Normativa DREI no 14/2013. 

5.2 - SOLICITAÇÃO À JUNTA COMERCIAL DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

a) de destino, nos casos de abertura, alteração e extinção de filial (com sede em outra UF); 
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b) de destino, nos casos de inscrição de transferência de filial (da UF da sede para outra UF) 
(de uma UF - que não a da sede - para outra UF); e 

c) de origem, no caso de transferência de filial (para a UF da sede) (para outra UF) 

5.2.1 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

ESPECIFICAÇÃO 
No DE 
VIAS 

 Capa de Processo (preencher todos os campos, dispensada a assinatura no 
requerimento). 

1 

 Requerimento de Empresário  
- Caso a Junta Comercial estiver utilizando o sistema da via única de arquivamento, seguir 
as orientações contidas na Instrução Normativa DREI nº 03/2013. 

1 

- Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos até a adequação 
da Junta Comercial que não estiver apta a utilizar a via única. 

3 

 Comprovantes de pagamento: (1)  
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial e DARF/Cadastro Nacional de Empresas (código 
6621).  

1 

Documentação complementar, para arquivamento na Junta Comercial de DESTINO, 
quando se tratar da primeira filial da empresa na UF, nos casos de: 

- ABERTURA; ou 
- INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA de filial da UF da sede para outra UF; ou 
- INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA de filial de uma UF (que não a da sede) para 

outra UF 

 Certidão Simplificada em que conste o endereço da filial aberta ou transferida 
(novo endereço), expedida pela Junta Comercial da UF da sede;  
ou Certidão Simplificada, se dela não constar o endereço da filial aberta ou 
transferida (novo endereço), juntamente com: 

- uma via chancelada do Requerimento de Empresário arquivado na Junta 
Comercial da UF da sede, referente à abertura ou transferência da filial 
para outra UF; 
ou Certidão de Inteiro Teor ou cópia autenticada do Requerimento acima. 

1 

Documentação complementar, para arquivamento na Junta Comercial de DESTINO, 
quando se tratar de outra filial da empresa, após a primeira, na UF, nos casos de: 

- ABERTURA; 
- INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA de filial da UF da sede para outra UF; 

 uma via chancelada do Requerimento de Empresário arquivado na Junta 
Comercial da UF da sede, referente à abertura ou transferência da filial;  
ou Certidão de Inteiro Teor ou cópia autenticada do Requerimento acima; 
ou Certidão Simplificada em que conste o endereço da filial aberta ou transferida 
(novo endereço), expedida pela Junta Comercial da UF da sede;  

-  INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA de filial de uma UF (que não a da sede) para 
outra UF 

 uma via chancelada do Requerimento de Empresário arquivado na Junta 
Comercial da UF de origem, referente à transferência da filial;  
ou Certidão de Inteiro Teor ou cópia autenticada do Requerimento acima.  

Documentação complementar, para arquivamento na Junta Comercial de DESTINO, 
nos casos de ALTERAÇÃO ou EXTINÇÃO de filial: 

 uma via chancelada do Requerimento de Empresário arquivado na Junta Comercial 
da UF da sede, referente à alteração ou extinção da filial; 
ou Certidão de Inteiro Teor ou cópia autenticada desse documento.   

Documentação complementar, para arquivamento na Junta Comercial de ORIGEM, no 
caso de TRANSFERÊNCIA de filial de uma UF (que não a da sede) para outra UF: 

 uma via chancelada do Requerimento de Empresário arquivado na Junta 
Comercial da sede, referente à transferência da filial; 
ou Certidão de Inteiro Teor ou cópia autenticada desse documento.  

Documentação complementar, para arquivamento na Junta de ORIGEM, no caso de 
TRANSFERÊNCIA de filial para a UF da sede: 

 uma via chancelada do Requerimento de Empresário arquivado na Junta 
Comercial da UF da sede, referente à inscrição da filial transferida para aquela UF;  
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 ou Certidão de Inteiro Teor ou cópia autenticada desse documento. 

 Original do documento de consulta de Viabilidade deferida em 01 (uma) via ou 
Pesquisa de Nome Empresarial (busca prévia) até que a Junta Comercial passe a 
utilizar o sistema da viabilidade. (2)      

 Apresentar DBE - Documento Básico de Entrada em 01 (uma) via, com assinatura 
do representante legal. (3)  

OBSERVAÇÕES: 

(1) No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621. Número de vias 
conforme definido pela Junta Comercial da UF. 

(2) A consulta de viabilidade (pesquisa de nome empresarial e/ou endereço) no portal de serviços da Junta 
Comercial, quando couber.  

(3) A Junta Comercial manterá convênio com a RFB para emissão de CNPJ, quando couber. 

5.2.2 - ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS 

ABERTURA, ALTERAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E EXTINÇÃO 

5.2.2.1 - Campos a preencher  

a) De forma manual, enquanto a Junta Comercial não utilizar o meio eletrônico: 

Preencher, de forma legível, os campos do Requerimento, exceto os reservados para uso da 
Junta Comercial, observadas as instruções a seguir. Usar tinta preta ou azul. Os campos não preenchidos 
deverão ser eliminados pelo empresário, apondo-se “xxxx” em todo o espaço do campo. O Requerimento 
deverá permitir a sua reprografia, microfilmagem e digitalização. 

b) De forma eletrônica: 

Preencher no sítio da Junta Comercial, utilizando o aplicativo disponível. Caso tenha que ser 
impresso, o mesmo deverá estar em uma qualidade que permita a sua reprografia, microfilmagem e 
digitalização. 

5.2.2.1.1 - Abertura de filial com sede em outra UF 

 NIRE DA SEDE;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 310DESCRIÇÃO DO ATO: Outros documentos de interesse da empresa;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 029 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Abertura de filial com sede em 
outra UF;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL;  

 VALOR DO CAPITAL: A indicação de destaque de capital para a filial é facultativa. Se 
indicado algum valor, a soma dos destaques de capital para filiais deverá ser inferior ao capital 
da empresa; 

 DESCRIÇÃO DO OBJETO: A indicação de objeto é facultativa, porém, quando efetuada, 
deverá reproduzir os termos do texto do objeto da sede da empresa, integral ou parcialmente; 

 CNAE: A indicação de códigos da CNAE é facultativa, porém, quando indicados, na sua 
totalidade ou parcialmente, não podem ser diferentes dos da sede; 

 DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: A informação da data de início de atividades é 
facultativa. Caso informada, esta deverá corresponder à data prevista para o início das 
atividades, a qual não poderá ser anterior à data da assinatura do Requerimento de 
Empresário. Se o Requerimento de Empresário for protocolado na Junta Comercial após 30 
dias da data da sua assinatura pelo empresário, a data da abertura será considerada a data 
do deferimento do Requerimento pela Junta Comercial e, nesse caso, a data de início de 
atividades não poderá ser anterior a essa;  

 CNPJ: Preencher com o número básico do CNPJ (oito primeiros dígitos). O número de ordem 
e o dígito verificador serão atribuídos pela RFB (CNPJ);  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  
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5.2.2.1.2 - Alteração de filial com sede em outra UF 

 NIRE DA SEDE;  

 NIRE DA FILIAL;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 310 e DESCRIÇÃO DO ATO: Outros documentos de interesse da 
empresa;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 030 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Alteração de filial com sede em 
outra UF;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL;  

 OUTROS CAMPOS PASSÍVEIS DE PREENCHIMENTO, conforme indicado em “Abertura” 
item 5.2.2.1.1;  

 CNPJ DA FILIAL;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  

5.2.2.1.3 - Transferência 

5.2.2.1.3.1 - Inscrição de Transferência de filial da UF da sede para outra UF 

 NIRE DA SEDE;  

 NIRE DA FILIAL: se a filial já tiver sido localizada na UF de destino, informar o NIRE que 
anteriormente recebeu nessa UF; caso contrário, deixar em branco;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 310 e DESCRIÇÃO DO ATO: Outros documentos de interesse da 
empresa;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 037 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Inscrição de transferência de filial 
de outra UF;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL (NOVO);  

 DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES – a informação da data de início de atividades é 
facultativa, entretanto, se informada, deve ser indicada a data de abertura da filial na UF de 
origem ou em UF anterior, se for o caso;  

 OUTROS CAMPOS PASSÍVEIS DE PREENCHIMENTO, conforme indicado em “Abertura” 
item 5.2.2.1.1;  

 CNPJ DA FILIAL;  

 TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE anterior e UF;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  

5.2.2.1.3.2 - Inscrição de transferência de filial de outra UF para a UF da sede 

 NIRE DA SEDE;  

 NIRE DA FILIAL: se a filial já tiver se localizado na UF da sede, informar o NIRE que 
anteriormente recebeu nessa UF; caso contrário, deixar em branco;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 310 e DESCRIÇÃO DO ATO: Outros documentos de interesse da 
empresa;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 036 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Transferência de filial para outra 
UF;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL (NOVO);  
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 DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES – a informação da data de início de atividades é 
facultativa, entretanto, se informada, deve ser indicada a data de abertura da filial na UF de 
origem ou em UF anterior, se for o caso;  

 OUTROS CAMPOS PASSÍVEIS DE PREENCHIMENTO, conforme indicado em “Abertura” 
item 5.2.2.1.1;  

 CNPJ DA FILIAL;  

 TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE anterior e UF;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  

5.2.2.1.3.3 - Transferência (que não da UF da sede) de uma UF para outra UF 

5.2.2.1.3.3.1 - Na Junta Comercial de origem 

 NIRE DA SEDE;  

 NIRE DA FILIAL;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 036 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Transferência de filial para outra 
UF;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL (NOVO);  

 DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: se informada, deve ser indicada a data de abertura da 
filial na UF de origem ou anterior;  

 OUTROS CAMPOS PASSÍVEIS DE PREENCHIMENTO, conforme indicado em “Abertura” 
item 5.2.2.1.1;  

 CNPJ DA FILIAL;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  

5.2.2.1.3.3.2 - Inscrição de Transferência de filial na Junta Comercial de destino (que não a UF da 
sede) 

 NIRE DA SEDE;  

 NIRE DA FILIAL: se a filial já tiver se localizado na UF de destino, informar o NIRE que 
anteriormente recebeu nessa UF; caso contrário, deixar em branco;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 310 e DESCRIÇÃO DO ATO: Outros documentos de interesse da 
empresa; 

 CÓDIGO DO EVENTO: 037 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Inscrição de transferência de filial 
de outra UF;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL (NOVO);  

 DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: a informação da data de início de atividades é 
facultativa, entretanto, se informada, deve ser indicada a data de abertura da filial na UF de 
origem ou em UF anterior, se for o caso;  

 OUTROS CAMPOS PASSÍVEIS DE PREENCHIMENTO, conforme indicado em “Abertura” 
item 5.2.2.1.1;  

 CNPJ DA FILIAL;  

 TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE anterior e UF;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  
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5.2.2.1.4 - Extinção de filial com sede em outra UF 

 NIRE DA SEDE;  

 NIRE DA FILIAL;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 310 e DESCRIÇÃO DO ATO: Outros documentos de interesse da 
empresa;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 031 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Extinção de filial com sede em 
outra UF;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL;  

 CNPJ DA FILIAL;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  

5.2.2.2 - Alteração de nome empresarial 

Ocorrendo o arquivamento de alteração de nome empresarial na Junta da sede da empresa, 
cabe ao empresário promover, nas Juntas Comerciais das outras unidades da federação em que estejam 
localizadas suas filiais, o arquivamento de documento que comprove a alteração do nome empresarial, a 
fim de que o nome da empresa também seja alterado em relação a essas filiais. 

Documentação exigida: 

 Capa de Processo (uma via);  

 Documento que comprove a alteração do nome empresarial (uma via);  

 Comprovante de pagamento do preço do serviço:  
 Guia de Recolhimento/Junta Comercial.  

São documentos hábeis para essa finalidade, uma via do Requerimento de Empresário de 
alteração do nome empresarial arquivado na Junta Comercial da sede, Certidão de Inteiro Teor ou cópia 
autenticada desse documento ou, ainda, Certidão Simplificada que contenha a alteração do nome 
empresarial. 

No requerimento constante da Capa de Processo deverá ser indicado o ATO 310 - OUTROS 
DOCUMENTOS e o EVENTO 030 - Alteração de nome empresarial. 

5.2.2.3 - Comunicação de NIRE à Junta Comercial do estado onde se localiza a sede 

Procedido o arquivamento de abertura de filial ou de inscrição de transferência de filial, a Junta 
Comercial deverá informar à Junta Comercial da unidade da federação onde se localiza a sede da empresa 
o NIRE atribuído.  
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6 - FILIAL EM OUTRO PAÍS 
 

Para ABERTURA, ALTERAÇÃO e EXTINÇÃO de filial em outro país, são necessárias 
providências na Junta Comercial da unidade da federação onde se localiza a sede e no órgão de registro 
do outro país, observada a legislação local. 

6.1 - SOLICITAÇÃO À JUNTA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO ONDE SE LOCALIZA A SEDE 

6.1.1 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

ESPECIFICAÇÃO 
No DE 
VIAS 

 Capa de Processo (preencher todos os campos, dispensada a assinatura no 
requerimento). 

 

 Requerimento de Empresário  
- Caso a Junta Comercial estiver utilizando o sistema da via única de arquivamento, seguir 
as orientações contidas na Instrução Normativa DREI nº 03/2013. 

1  

- Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos até a adequação 
da Junta Comercial que não estiver apta a utilizar a via única. 

3 

Comprovantes de pagamento: (1) 
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial e DARF/Cadastro Nacional de Empresas (código 
6621). 

 

 Apresentar DBE - Documento Básico de Entrada em 01 (uma) via, com assinatura do 
representante legal. (2) 

1 

OBSERVAÇÕES:  

(1) No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621. Número de vias 
conforme definido pela Junta Comercial da UF.  

(2) A Junta Comercial manterá convênio com a RFB para emissão de CNPJ, quando couber. 

6.1.2 - PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO 

6.1.2.1 - Campos a preencher 

a) De forma manual, enquanto a Junta Comercial não utilizar o meio eletrônico: 

Preencher, de forma legível, os campos do Requerimento, exceto os reservados para uso da 
Junta Comercial, observadas as instruções a seguir. Usar tinta preta ou azul. Os campos não preenchidos 
deverão ser eliminados pelo empresário, apondo-se “xxxx” em todo o espaço do campo. O Requerimento 
deverá permitir a sua reprografia, microfilmagem e digitalização. 

b) De forma eletrônica: 

Preencher no sítio da Junta Comercial, utilizando o aplicativo disponível. Caso tenha que ser 
impresso, o mesmo deverá estar em uma qualidade que permita a sua reprografia, microfilmagem e 
digitalização. 

6.1.2.1.1 - Abertura de filial em outro país 

 NIRE DA SEDE;  

 NIRE DA FILIAL; 

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 032 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Abertura de filial em outro país;  
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 NOME EMPRESARIAL; 

 ENDEREÇO DA FILIAL: Deverá ser preenchido o endereço da filial no exterior e, quando for 
o caso, os caracteres dos vocábulos da língua estrangeira deverão ser substituídos por 
caracteres correspondentes no vocábulo nacional;  

 VALOR DO CAPITAL: A indicação de destaque de capital para a filial é facultativa. Se 
indicado algum valor, a soma dos destaques de capital para filiais deverá ser inferior ao capital 
da empresa; 

 DESCRIÇÃO DO OBJETO: A indicação de objeto é facultativa, porém, quando efetuada, 
deverá reproduzir os termos do texto do objeto da sede da empresa, integral ou parcialmente; 

 CNAE: A indicação de códigos da CNAE é facultativa, porém, quando indicados, na sua 
totalidade ou parcialmente, não podem ser diferentes dos da sede; 

 DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: A data de início de atividades, neste caso, não deve ser 
informada; 

 CNPJ: Preencher com o número básico do CNPJ (oito primeiros dígitos). O número de ordem 
e o dígito verificador serão atribuídos pela RFB (CNPJ);  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  

6.1.2.1.2 - Alteração de filial em outro país 

 NIRE DA SEDE;  

 NIRE DA FILIAL;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 033 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Alteração de filial em outro país;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL: Deverá ser preenchido o endereço da filial no exterior e, quando for 
o caso, os caracteres dos vocábulos da língua estrangeira deverão ser substituídos por 
caracteres correspondentes no vocábulo nacional; 

 OUTROS CAMPOS PASSÍVEIS DE PREENCHIMENTO, conforme indicado em “Abertura”, 
item 6.1.2.1.1;  

 CNPJ DA FILIAL;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  

6.1.2.1.3 - Extinção de filial em outro país 

 NIRE DA SEDE;  

 NIRE DA FILIAL;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 002 e DESCRIÇÃO DO ATO: Alteração;  

 CÓDIGO DO EVENTO: 034 e DESCRIÇÃO DO EVENTO: Extinção de filial em outro país;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 ENDEREÇO DA FILIAL: Deverá ser preenchido o endereço da filial no exterior e, quando for 
o caso, os caracteres dos vocábulos da língua estrangeira deverão ser substituídos por 
caracteres correspondentes no vocábulo nacional;  

 CNPJ DA FILIAL;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  
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6.1.3 - ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS 

6.1.3.1 - Providências na Junta Comercial da sede  

6.1.3.1.1 - Abertura, alteração e extinção de filial em outro país 

A abertura, a alteração e a extinção de filial devem ser promovidas, primeiramente na Junta 
Comercial da unidade da federação onde se localizar a sede. Em seguida, o ato deve ser complementado 
com o arquivamento da documentação própria no órgão de registro do outro país, observada a legislação 
local.  
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7 - EXTINÇÃO 
 

7.1 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

ESPECIFICAÇÃO 
No DE 
VIAS 

 Capa de Processo (preencher todos os campos, dispensada a assinatura no 
requerimento). 

1 

 Requerimento de Empresário  
- Caso a Junta Comercial estiver utilizando o sistema da via única de arquivamento, seguir 
as orientações contidas na Instrução Normativa DREI nº 03/2013. 

1  

- Fica mantido o sistema convencional de autenticação de documentos até a adequação 
da Junta Comercial que não estiver apta a utilizar a via única. 

3 

 Comprovante de pagamento: 
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial. 

1 

Se a extinção for por falecimento do titular: 

 Cópia autenticada da certidão expedida pelo juízo competente. 
1 

7.2 - PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

7.2.1 - CAMPOS A PREENCHER 

a) De forma manual, enquanto a Junta Comercial não utilizar o meio eletrônico: 

Preencher, de forma legível, os campos do Requerimento, exceto os reservados para uso da 
Junta Comercial, observadas as instruções a seguir. Usar tinta preta ou azul. Os campos não preenchidos 
deverão ser eliminados pelo empresário, apondo-se “xxxx” em todo o espaço do campo. O Requerimento 
deverá permitir a sua reprografia, microfilmagem e digitalização. 

b) De forma eletrônica: 

Preencher no sítio da Junta Comercial, utilizando o aplicativo disponível. Caso tenha que ser 
impresso, o mesmo deverá estar em uma qualidade que permita a sua reprografia, microfilmagem e 
digitalização. 

Devem ser preenchidos, de forma legível, usando tinta preta ou azul, os seguintes campos do 
Requerimento, exceto os reservados para uso da Junta Comercial, observadas as instruções de 
preenchimento em “Inscrição”, item 1.2 e as indicadas a seguir. Os campos não preenchidos devem ser 
inutilizados pelo empresário apondo-se “xxxxxx” em todo o espaço do campo.   

 NIRE DA SEDE;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 003 e DESCRIÇÃO DO ATO: Extinção;  

 NOME EMPRESARIAL;  

 CNPJ;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO, podendo ser substituído pela assinatura autenticada 
com certificação digital ou meio equivalente que comprove a sua autenticidade, 
ressalvado o disposto no inciso I do § 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006. 

7.3 - ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS 

7.3.1 - EXTINÇÃO POR FALECIMENTO DO EMPRESÁRIO 

Para a baixa da inscrição na Junta Comercial é necessário o Requerimento de Empresário, 
firmado pelo inventariante, juntamente com autorização do juiz para a prática do ato e/ou escritura pública 
de partilha de bens, que deverá ser arquivado em processo separado, concomitantemente com a Extinção.  
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O arquivamento do Requerimento de Empresário de Extinção, que contêm filiais na unidade da 
federação da sede e/ou fora da unidade da federação da sede, considerar-se-á extinta quando da 
aprovação do ato. 

Deverá constar do Requerimento de Empresário: ato: 003 – EXTINÇÃO.  

7.3.2 - EXTINÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ACERVO NA FORMAÇÃO DE SOCIEDADE NOVA OU JÁ 
EXISTENTE 

Na utilização do acervo de empresário para formação de capital de sociedade, deverá ser 
promovida a extinção da Inscrição de Empresário, pelo seu titular, concomitantemente com o processo de 
arquivamento do ato da sociedade em constituição ou da alteração do contrato da sociedade.  

7.3.3 - ATIVIDADES CUJO EXERCÍCIO PELO EMPRESÁRIO DEPENDE DE APROVAÇÃO PRÉVIA 
POR ÓRGÃO GOVERNAMENTAL 

É dispensada autorização do Conselho de Defesa Nacional no caso de extinção da inscrição de 
Empresário que obteve o assentimento prévio para exercer atividade na Faixa de Fronteira.  

Cabe à Junta Comercial informar tal ocorrência ao Departamento de Registro Empresarial e 
Integração para que este a comunique ao Conselho de Defesa Nacional, para fins de controle. 
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8 - PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL 
 

Para ARQUIVAMENTO, ALTERAÇÃO e CANCELAMENTO de Proteção de Nome Empresarial 
são necessárias providências na Junta Comercial da unidade da federação onde se localiza a sede e na 
Junta Comercial da unidade da federação onde se pretenda proteger ou esteja protegido o nome 
empresarial. 

8.1 - SOLICITAÇÃO À JUNTA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO ONDE SE LOCALIZA A SEDE 

8.1.1 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

ESPECIFICAÇÃO 
No DE 
VIAS 

 Requerimento de Certidão Simplificada dirigido à Junta Comercial  1 

 Comprovante de pagamento do preço do serviço:  
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial.  

1 

8.2 - SOLICITAÇÃO À JUNTA DA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

8.2.1 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

ESPECIFICAÇÃO 
No DE 
VIAS 

 Capa de Processo (preencher todos os campos, dispensada a assinatura no 
requerimento). 

1 

 Requerimento de Empresário. (1) 2 

 Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial da sede da empresa, exceto no caso 
de cancelamento de proteção. 

1 

 Comprovantes de pagamento: (2)  
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial e DARF/Cadastro Nacional de Empresas (código 

6621). 
 

OBSERVAÇÕES: 

(1) Vide Instrução Normativa DREI nº 03/2013. 

(2) No DF, o recolhimento deve ser efetuado em um único DARF sob o código 6621. 

8.2.2 - PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

8.2.2.1 - Campos a preencher 

a) De forma manual, enquanto a Junta Comercial não utilizar o meio eletrônico: 

Preencher, de forma legível, os campos do Requerimento, exceto os reservados para uso da 
Junta Comercial, observadas as instruções a seguir. Usar tinta preta ou azul. Os campos não preenchidos 
deverão ser eliminados pelo empresário, apondo-se “xxxx” em todo o espaço do campo. O Requerimento 
deverá permitir a sua reprografia, microfilmagem e digitalização. 

b) De forma eletrônica: 

Preencher no sítio da Junta Comercial, utilizando o aplicativo disponível. Caso tenha que ser 
impresso, o mesmo deverá estar em uma qualidade que permita a sua reprografia, microfilmagem e 
digitalização. 

 NIRE DA SEDE;  

 QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO EMPRESÁRIO;  

 CÓDIGO DO ATO: 150, 151 ou 152 e DESCRIÇÃO DO ATO: Proteção de Nome Empresarial, 
Alteração de Proteção de Nome Empresarial ou Cancelamento de Proteção de Nome 
Empresarial;  
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 NOME EMPRESARIAL;  

 CNPJ;  

 DATA; e  

 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO.  

Nos casos dos atos 151 – Alteração de Proteção de Nome Empresarial e 152 – Cancelamento 
de Proteção de Nome Empresarial deverá, também, ser informado, no campo destinado a NIRE DE FILIAL, 
o NIRE atribuído à Proteção de Nome Empresarial. 

8.3 - ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS 

8.3.1 - COMUNICAÇÃO À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO ONDE SE LOCALIZA A SEDE 

Procedido o arquivamento, a Junta Comercial comunicará o ato praticado à Junta Comercial da 
unidade da federação onde se localiza a sede da empresa. 
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9 - OUTROS ARQUIVAMENTOS 
 

9.1 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

ESPECIFICAÇÃO 
No DE 
VIAS 

 Capa de Processo (preencher todos os campos). (1)  1 

 Documento a ser arquivado. (2)  1 

 Original ou cópia autenticada de procuração, com firma reconhecida e poderes 
específicos, quando o requerimento constante da Capa de Processo for assinado por 
procurador.  

Obs: As procurações deverão ser arquivadas em processo, com pagamento do preço público 
devido. 

1 

 Comprovante de pagamento:  
- Guia de Recolhimento/Junta Comercial 

1 

OBSERVAÇÕES: 

(1) No requerimento constante da Capa de Processo o empresário deverá assinar o seu nome civil; 
tratando-se de procurador, esse aporá a sua assinatura.  

(2) Vide Instrução Normativa DREI nº 03/2013. 

9.2 - ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS 

9.2.1 - ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL – FILIAIS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

Ocorrendo o arquivamento de alteração de nome empresarial na Junta da sede da empresa, 
cabe ao empresário promover, nas Juntas Comerciais das outras unidades da federação em que estejam 
localizadas suas filiais, o arquivamento de documento que comprove a alteração do nome empresarial, a 
fim de que o nome da empresa também seja alterado em relação a essas filiais. 

São documentos hábeis para essa finalidade, uma via do Requerimento de Empresário de 
alteração do nome empresarial arquivado na Junta Comercial da sede, Certidão de Inteiro Teor ou cópia 
autenticada desse documento ou, ainda, Certidão Simplificada que contenha a alteração do nome 
empresarial. 

No requerimento constante da Capa de Processo deverá ser indicado o ATO 310 – OUTROS 
DOCUMENTOS e o EVENTO 030 – Alteração de Nome Empresarial. 

9.2.2 - DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ARQUIVAMENTO – CÓDIGO CIVIL 

O Código Civil estabeleceu que devem, também, ser arquivados nas Juntas Comerciais os 
seguintes documentos: 

 Nomeação de Gerente por Representante ou Assistente. 

 Emancipação. 

 Pacto Antenupcial.  

 Declaração Antenupcial.  

 Título de Doação de Bens Clausulados de Incomunicabilidade ou Inalienabilidade.  

 Título de Herança de Bens Clausulados de Incomunicabilidade ou Inalienabilidade.  

 Título de Legado de Bens Clausulados de Incomunicabilidade ou Inalienabilidade.  

 Sentença de decretação ou de homologação de separação judicial. 

 Sentença de homologação do ato de reconciliação.  

 Contrato de alienação, usufruto ou arrendamento de estabelecimento.  
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Para fins de pagamento do preço do serviço, esses documentos são enquadrados na Tabela de 
Preços das Juntas Comerciais como DOCUMENTOS DE ARQUIVAMENTO OBRIGATÓRIO OU DE 
INTERESSE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA / EMPRESÁRIO / SÓCIO / LEILOEIRO / TRADUTOR 
PÚBLICO / ADMINISTRADOR DE ARMAZÉM GERAL. 

9.2.2.1 - Nomeação de Gerente por Representante ou Assistente 

Se o representante ou assistente de pessoa incapaz, autorizada a continuar empresa, for pessoa 
que, por disposição de lei, estiver impedida de exercer atividade de empresário, nomeará, com a 
aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Será nomeado gerente, também, em todos os casos em que o 
juiz entender ser conveniente. 

9.2.2.2 - Emancipação 

9.2.2.2.1 - Arquivamento de prova da emancipação de incapaz autorizado judicialmente a continuar a 
empresa 

A prova da emancipação do incapaz, autorizado judicialmente a continuar a empresa, por meio 
de representante ou assistente, antes exercida por seus pais ou pelo autor de herança, será arquivada no 
Registro Público de Empresas Mercantis. 

São necessários dois processos, cujos requerimentos serão assinados pelo emancipado. 

A prova da emancipação será apresentada à Junta Comercial em processo próprio, devendo ser 
informado no requerimento constante da Capa de Processo o ato 208 – EMANCIPAÇÃO. 

Junto a esse processo, deverá ser apresentado outro relativo ao Requerimento de Empresário 
que deverá indicar como ato: 002 – ALTERAÇÃO e evento: 021 - Alteração de dados (exceto nome 
empresarial).  

9.2.2.2.2 - Arquivamento de Requerimento de Empresário Emancipado 

No caso de arquivamento de requerimento de inscrição de empresário emancipado são 
necessários dois processos, cujos requerimentos serão assinados pelo emancipado. 

A prova da emancipação será apresentada à Junta Comercial em processo próprio, devendo ser 
informado no requerimento constante da Capa de Processo o ato 208 – EMANCIPAÇÃO. 

Junto a esse processo, deverá ser apresentado outro relativo à sua inscrição, mediante 
Requerimento de Empresário que deverá indicar como ato: 080 - INSCRIÇÃO.  

9.2.2.3 - Pacto Antenupcial e outros 

 Declaração Antenupcial  

 Título de Doação de Bens Clausulados de Incomunicabilidade ou Inalienabilidade  

 Título de Herança de Bens Clausulados de Incomunicabilidade ou Inalienabilidade  

 Título de Legado de Bens Clausulados de Incomunicabilidade ou Inalienabilidade  

Serão arquivados nas Juntas Comerciais os pactos e declarações antenupciais do empresário, 
o título de doação, herança, ou legado, de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. 

Antes de arquivados nas Juntas Comerciais, esses documentos deverão ser averbados no 
Registro Civil. 

No caso de empresário casado em regime de comunhão universal ou de separação de bens, o 
pacto ou declaração antenupcial deverá ser arquivado em separado, não sendo exigível que o mesmo 
seja efetuado simultaneamente com o Requerimento de Empresário referente à inscrição ou alteração. 

9.2.2.4 - Sentença de decretação ou de homologação de separação judicial / Sentença de 
homologação do ato de reconciliação 

A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o ato de 
reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de arquivados no Registro Público de Empresas 
Mercantis. 
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9.2.2.5 - Contrato de alienação, usufruto ou arrendamento de estabelecimento 

O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento de 
empresário, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de arquivado na Junta Comercial e de publicado, 
pelo empresário, na imprensa oficial.  

9.2.3 - CANCELAMENTO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL 

O cancelamento determinado por decisão do Plenário ou do Ministro de Estado Chefe da 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, ou mediante sentença judicial, 
obedecerá rigorosamente ao que na decisão estiver contido. 
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10 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA 
 

10.1 - ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS  

10.1.1 - AÇÃO DA JUNTA COMERCIAL 

A recuperação judicial e a falência serão conhecidas pelo Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins, mediante comunicação do Juízo competente.  

Cabe à Junta Comercial efetuar a anotação pertinente (prontuário e cadastro), não podendo a 
empresa, após a anotação, cancelar o seu registro.  

10.1.2 - EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES/REABILITAÇÃO 

Cabe à Junta Comercial efetuar a anotação pertinente (prontuário, cadastro e livro especial). 

10.1.3 - PREÇOS 

Não há cobrança de preços de serviços com relação ao DARF. 

10.1.4 - FILIAIS EM OUTROS ESTADOS 

Compete à Junta Comercial da sede oficiar às Juntas Comerciais dos Estados onde a empresa 
mantenha filial a respeito das comunicações referentes à falência e recuperação judicial, cabendo a essas 
Juntas proceder à atualização do prontuário e cadastro respectivos.  

10.1.5 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATOS PASSÍVEIS DE ARQUIVAMENTO 

Na recuperação judicial, a Junta Comercial poderá arquivar alterações contratuais, desde que 
não importem em alienação de patrimônio, extinção e transferência de sede para outro estado, salvo com 
autorização do Juiz competente.  
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CAPA DE PROCESSO/REQUERIMENTO 

 
 
 
 
 
 

Presidência da República 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
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Presidência da República 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

 
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 

      

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 

      

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) 

      
NACIONALIDADE ESTADO CIVIL 
                                       

SEXO 

M  F  

REGIME DE BENS (se casado) 

                                   

FILHO DE (pai) (mãe) 

            

NASCIDO EM (data de nascimento) IDENTIDADE número Órgão emissor UF CPF (número) 
                           

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor) 

                                          

DOMICILIADO NA          (LOGRADOURO – rua, av, etc.) 

      

NÚMERO 

      

COMPLEMENTO 

      

BAIRRO / DISTRITO 

      

CEP 

      

CÓDIGO DO MUNICÍPIO 
(Uso da Junta Comercial) 

MUNICÍPIO UF 

         

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 
empresário e requer à Junta Comercial do     : 

CÓDIGO DO ATO 

    

DESCRIÇÃO DO ATO 

      

CÓDIGO DO EVENTO 

    

DESCRIÇÃO DO EVENTO 

      

CÓDIGO DO EVENTO 

    

DESCRIÇÃO DO EVENTO 

      

CÓDIGO DO EVENTO 

    

DESCRIÇÃO DO EVENTO 

      

NOME EMPRESARIAL 

      
NOME FANTASIA 

      
LOGRADOURO (rua, av, etc.) 

      

NÚMERO 

      

COMPLEMENTO 

      

BAIRRO / DISTRITO 

      

CEP 

      

CÓDIGO DO MUNICÍPIO 
(Uso da Junta Comercial) 

 

MUNICÍPIO UF PAÍS CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) 
                     

VALOR DO CAPITAL - R$ 

      

VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

      

CÓDIGO DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA  

(CNAE) 

Atividade principal 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

      

      

Atividades secundárias 

      

      

 
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 

      

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

      

TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF 
NIRE anterior UF USO DA JUNTA COMERCIAL 

DEPENDENTE DE 
AUTORIZAÇÃO 
GOVERNAMENTAL          

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) 

 
DATA DA ASSINATURA ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 

      

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

DEFERIDO. 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. 
 
 

_________________________ 
 

 

______/______/______ 

AUTENTICAÇÃO 

 

 

 

 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO 

1 - SIM 
3 - NÃO 
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO. 

1 - Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura.  

2 - Não preencher os campos destinados a uso da Junta Comercial. 

3 - ESTADO CIVIL – Declarar se é solteiro, casado, viúvo, separado judicialmente ou divorciado. 

4 - REGIME DE BENS DO EMPRESÁRIO – Se o empresário for casado, declarar o regime de bens (comunhão parcial, comunhão universal, 
participação final nos aquestos, separação de bens). A alteração do regime de bens depende de autorização judicial em pedido motivado de ambos 
os cônjuges, a qual deverá instruir o processo. 

5 - IDENTIDADE – Indicar o número, a sigla do órgão expedidor e a sigla da respectiva unidade da federação mencionados no documento de 
identidade. São aceitos como documento de identidade: cédula de identidade, certificado de reservista, cart eira de identidade profissional, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social ou carteira nacional de habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, de 23/9/97). Se o titular for 
estrangeiro, é exigida carteira de identidade de estrangeiro, com visto permanente.  

6 - EMANCIPADO POR - Caso o titular seja menor de 18 e maior de 16 anos, emancipado, deverá indicar a forma de emancipação e arquivá-la em 
separado, a qual deverá ser anteriormente averbada no Registro Civil. São hipóteses de emancipação: casamento; ato judicial; concessão dos pais; 
colação de grau em curso de ensino superior; exercício de emprego público efetivo; estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação 
de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. 

7 - DECLARAÇÃO (de desimpedimento para exercer atividade empresária e de que não possui outra inscrição de empresário) e REQUERIMENTO - 
Complementar o nome da Junta Comercial. 

8 - CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo. 

9 - CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela 
abaixo. 

CÓDIGO DO 
ATO / EVENTO 

DESCRIÇÃO DO ATO 
DESCRIÇÃO DO EVENTO 

080 INSCRIÇÃO 

002 ALTERAÇÃO 

020 ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL 

021 ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

022 ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 

023 ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE 

024 ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE 

025 EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE 

026 ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF 

027 ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF 

028 EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF 

029 ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF 

030 ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF 

031 EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF 

032 ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS 

033 ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS 

034 EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS 

036 TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF 

037 INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF 

038 TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF 

039 INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF 

048 RERRATIFICAÇÃO 

052 REATIVAÇÃO 

961 AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE POR SUCESSÃO 

003 EXTINÇÃO 

150 PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL 

151 ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL 

152 CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL 

EXEMPLO: 

CÓDIGO DO ATO DESCRIÇÃO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

002 ALTERAÇÃO 020 ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL 

10 - NOME EMPRESARIAL – Indicar o nome completo ou abreviado do empresário, aditando, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa 
(apelido ou nome como é mais conhecido) ou gênero de negócio, que deve constar do objeto. Não pode ser abreviado o último sobrenome, nem 
ser excluído qualquer dos componentes do nome. Não constituem sobrenome e não podem ser abreviados: FILHO, JÚNIOR, NETO, SOBRINHO 
etc., que indicam uma ordem ou relação de parentesco. 

11 - CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme a tabela de 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE. Ordenar os códigos das atividades indicando a principal e as secundárias. A atividade 
principal corresponde àquela que proporciona maior receita esperada (quando da inscrição) ou realizada (quando da alteração). 

12 - DESCRIÇÃO DO OBJETO - Descrever o objeto (atividades a serem exercidas), de forma precisa e detalhada, indicando o gênero e a espécie do 
negócio. Não podem ser inseridos termos estrangeiros na descrição das atividades, exceto quando não houver termo correspondente em português. 
O objeto não poderá ser ilícito, contrário aos bons costumes ou à ordem pública. No caso de filial, vide orientação no Manual de Atos de Registro 
de Empresário. 

13 - DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES - Preencher com a data prevista para o início das atividades a qual não poderá ser anterior à data da assinatura 
do Requerimento de Empresário. Se o Requerimento de Empresário for protocolado na Junta Comercial após 30 dias da data da sua assinatura 
pelo empresário, a data da Inscrição será considerada a data do deferimento do Requerimento pela Junta Comercial e, nesse caso, a data de início 
de atividades não poderá ser anterior a essa. No caso dos eventos 029, 037 e 039, vide orientação no Manual de Atos de Registro de Empresário. 

14 - ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO – Deverá ser aposta a assinatura da firma de acordo com o nome da empresa indicado no campo 
nome empresarial, podendo ser substituído pela assinatura autenticada com certificação digital ou meio equivalente que comprove a sua 
autenticidade, ressalvado o disposto no inciso I do § 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

15 - DATA DA ASSINATURA – Indicar dia, mês e ano em que o Requerimento foi assinado. 

16 - ASSINATURA DO EMPRESÁRIO – A assinatura deve ser a que o empresário, ou no caso de incapaz autorizado judicialmente a continuar a empresa, e seu 
assistente ou representante ou gerente usa normalmente para o nome civil. 
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005.

Mensagem de veto

(Vide Decreto nº 6.017, de 2007)

Dispõe  sobre  normas  gerais  de  contratação  de
consórcios públicos e dá outras providências.

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

        Art. 1o Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências.

        § 1o O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado.

              § 2o A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os Estados
em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados.

        § 3o Os consórcios públicos, na área de saúde, deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que
regulam o Sistema Único de Saúde – SUS.

                Art.  2o  Os  objetivos  dos  consórcios  públicos  serão  determinados  pelos  entes  da  Federação  que  se
consorciarem, observados os limites constitucionais.

        § 1o Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá:

                I  –  firmar  convênios,  contratos,  acordos  de  qualquer  natureza,  receber  auxílios,  contribuições  e
subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo;

        II – nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões
nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo Poder Público;
e

        III – ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada
a licitação.

        § 2o Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação
de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos
por eles administrados ou, mediante autorização específica, pelo ente da Federação consorciado.

        § 3o Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços
públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica
o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação
de normas gerais em vigor.

        Art. 3o O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição
de protocolo de intenções.

        Art. 4o São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam:

        I – a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio;

        II – a identificação dos entes da Federação consorciados;

        III – a indicação da área de atuação do consórcio;

        IV – a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem
fins econômicos;
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               V – os critérios para, em assuntos de  interesse comum, autorizar o consórcio público a  representar os
entes da Federação consorciados perante outras esferas de governo;

                VI  –  as  normas  de  convocação  e  funcionamento  da  assembléia  geral,  inclusive  para  a  elaboração,
aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público;

        VII – a previsão de que a assembléia geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos
para as suas deliberações;

                VIII  –  a  forma  de  eleição  e  a  duração  do  mandato  do  representante  legal  do  consórcio  público  que,
obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da Federação consorciado;

        IX – o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos
de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

        X – as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria;

        XI – a autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando:

        a) as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público;

        b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados;

        c) a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos serviços;

               d) as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de a gestão associada envolver
também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da Federação consorciados;

        e) os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como para seu
reajuste ou revisão; e

               XII – o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno
cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público.

                § 1o Para os  fins do  inciso  III  do  caput  deste artigo,  considerase  como área de atuação do  consórcio
público, independentemente de figurar a União como consorciada, a que corresponde à soma dos territórios:

        I – dos Municípios, quando o consórcio público for constituído somente por Municípios ou por um Estado e
Municípios com territórios nele contidos;

                II – dos Estados ou dos Estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público for, respectivamente,
constituído por mais de 1 (um) Estado ou por 1 (um) ou mais Estados e o Distrito Federal;

        III – (VETADO)

                IV – dos Municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio  for  constituído pelo Distrito Federal e os
Municípios; e

        V – (VETADO)

               § 2o O protocolo de  intenções deve definir o número de votos que cada ente da Federação consorciado
possui na assembléia geral, sendo assegurado 1 (um) voto a cada ente consorciado.

                § 3o É nula a  cláusula do  contrato de  consórcio que preveja determinadas contribuições  financeiras ou
econômicas de ente da Federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens
móveis  ou  imóveis  e  as  transferências  ou  cessões  de  direitos  operadas  por  força  de  gestão  associada  de
serviços públicos.

        § 4o Os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão cederlhe servidores, na
forma e condições da legislação de cada um.

        § 5o O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial.

               Art. 5o O contrato de consórcio público  será  celebrado com a  ratificação, mediante  lei,  do protocolo de
intenções.

        § 1o O contrato de consórcio público, caso assim preveja cláusula, pode ser celebrado por apenas 1 (uma)
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parcela dos entes da Federação que subscreveram o protocolo de intenções.

              § 2o A ratificação pode ser realizada com reserva que, aceita pelos demais entes subscritores,  implicará
consorciamento parcial ou condicional.

                §  3o  A  ratificação  realizada  após  2  (dois)  anos  da  subscrição  do  protocolo  de  intenções  dependerá  de
homologação da assembléia geral do consórcio público.

                §  4o  É  dispensado  da  ratificação  prevista  no  caput  deste  artigo  o  ente  da  Federação  que,  antes  de
subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público.

        Art. 6o O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:

        I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação
do protocolo de intenções;

        II – de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil.

               § 1o O consórcio público com personalidade jurídica de direito público  integra a administração indireta de
todos os entes da Federação consorciados.

        § 2o No caso de se revestir de personalidade jurídica de direito privado, o consórcio público observará as
normas  de  direito  público  no  que  concerne  à  realização  de  licitação,  celebração  de  contratos,  prestação  de
contas e admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho  CLT.

        Art. 7o Os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos
do consórcio público.

               Art. 8o Os entes consorciados somente entregarão  recursos ao consórcio público mediante  contrato de
rateio.

        § 1o O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será
superior ao das dotações que o  suportam,  com exceção dos contratos que  tenham por objeto exclusivamente
projetos  consistentes  em  programas  e  ações  contemplados  em  plano  plurianual  ou  a  gestão  associada  de
serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos.

              § 2o É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de
despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito.

        § 3o Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas
para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.

        § 4o Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio
de  2000,  o  consórcio  público  deve  fornecer  as  informações  necessárias  para  que  sejam  consolidadas,  nas
contas  dos  entes  consorciados,  todas  as  despesas  realizadas  com  os  recursos  entregues  em  virtude  de
contrato  de  rateio,  de  forma  que  possam  ser  contabilizadas  nas  contas  de  cada  ente  da  Federação  na
conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

                §  5o  Poderá  ser  excluído  do  consórcio  público,  após  prévia  suspensão,  o  ente  consorciado  que  não
consignar,  em  sua  lei  orçamentária  ou  em  créditos  adicionais,  as  dotações  suficientes  para  suportar  as
despesas assumidas por meio de contrato de rateio.

               Art. 9o A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito
financeiro aplicáveis às entidades públicas.

               Parágrafo único. O consórcio público está sujeito à  fiscalização contábil,  operacional e patrimonial pelo
Tribunal  de  Contas  competente  para  apreciar  as  contas  do  Chefe  do  Poder  Executivo  representante  legal  do
consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia
de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio.

        Art. 10. (VETADO)

        Parágrafo único. Os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio não responderão pessoalmente
pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, mas responderão pelos atos praticados em desconformidade
com a lei ou com as disposições dos respectivos estatutos.
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                Art.  11.  A  retirada  do  ente  da  Federação  do  consórcio  público  dependerá  de  ato  formal  de  seu
representante na assembléia geral, na forma previamente disciplinada por lei.

        § 1o Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou
retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência
ou de alienação.

        § 2o A retirada ou a extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive
os  contratos  de  programa,  cuja  extinção  dependerá  do  prévio  pagamento  das  indenizações  eventualmente
devidas.

               Art. 12. A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público dependerá de  instrumento aprovado
pela assembléia geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados.

                §  1o  Os  bens,  direitos,  encargos  e  obrigações  decorrentes  da  gestão  associada  de  serviços  públicos
custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços.

                §  2o  Até  que  haja  decisão  que  indique  os  responsáveis  por  cada  obrigação,  os  entes  consorciados
responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes
beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

        Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as
obrigações  que  um  ente  da  Federação  constituir  para  com  outro  ente  da  Federação  ou  para  com  consórcio
público no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou
parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.

        § 1o O contrato de programa deverá:

                I – atender à  legislação de concessões e permissões de serviços públicos e, especialmente no que se
refere ao cálculo de tarifas e de outros preços públicos, à de regulação dos serviços a serem prestados; e

        II – prever procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço
em relação a cada um de seus titulares.

        § 2o No caso de a gestão associada originar a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal
e  bens  essenciais  à  continuidade  dos  serviços  transferidos,  o  contrato  de  programa,  sob  pena  de  nulidade,
deverá conter cláusulas que estabeleçam:

        I – os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu;

        II – as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos;

        III – o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos a sua continuidade;

        IV – a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;

        V – a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que
sejam efetivamente alienados ao contratado;

               VI  – o procedimento para o  levantamento,  cadastro e avaliação dos bens  reversíveis que vierem a ser
amortizados mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços.

                §  3o  É  nula  a  cláusula  de  contrato  de  programa  que  atribuir  ao  contratado  o  exercício  dos  poderes  de
planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados.

        § 4o O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio
de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos.

               § 5o Mediante previsão do contrato de consórcio público, ou de convênio de cooperação, o contrato de
programa poderá ser celebrado por entidades de direito público ou privado que integrem a administração indireta
de qualquer dos entes da Federação consorciados ou conveniados.

        § 6o O contrato celebrado na forma prevista no § 5o deste artigo será automaticamente extinto no caso de
o contratado não mais integrar a administração indireta do ente da Federação que autorizou a gestão associada
de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação.
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                §  7o  Excluemse  do  previsto  no  caput  deste  artigo  as  obrigações  cujo  descumprimento  não  acarrete
qualquer ônus, inclusive financeiro, a ente da Federação ou a consórcio público.

               Art.  14. A União poderá  celebrar  convênios  com os  consórcios públicos,  com o objetivo de  viabilizar  a
descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas.

                Art.  15. No  que  não  contrariar  esta  Lei,  a  organização  e  funcionamento  dos  consórcios  públicos  serão
disciplinados pela legislação que rege as associações civis.

              Art. 16. O inciso IV do art. 41 da Lei no 10.406, de 10 de  janeiro de 2002  Código Civil, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 41. ...................................................................................

................................................................................................

IV – as autarquias, inclusive as associações públicas;

........................................................................................" (NR)

                Art.  17. Os  arts.  23,  24,  26  e  112  da  Lei  no  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  passam  a  vigorar  com  a
seguinte redação:

"Art. 23. ...................................................................................

................................................................................................

§ 8o No caso de consórcios públicos, aplicarseá o dobro dos valores mencionados
no caput deste artigo quando formado por até 3 (três) entes da Federação, e o triplo,
quando formado por maior número." (NR)

"Art. 24. ...................................................................................

................................................................................................

XXVI  –  na  celebração  de  contrato  de  programa  com  ente  da  Federação  ou  com
entidade  de  sua  administração  indireta,  para  a  prestação  de  serviços  públicos  de
forma associada nos  termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em
convênio de cooperação.

Parágrafo  único.  Os  percentuais  referidos  nos  incisos  I  e  II  do  caput  deste  artigo
serão  20%  (vinte  por  cento)  para  compras,  obras  e  serviços  contratados  por
consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia
ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas." (NR)

"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.

......................................................................................" (NR)

"Art. 112. ................................................................................

§ 1o Os consórcios públicos poderão realizar  licitação da qual, nos termos do edital,
decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da
Federação consorciados.

§  2o  É  facultado  à  entidade  interessada  o  acompanhamento  da  licitação  e  da
execução do contrato." (NR)

        Art. 18. O art. 10 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos:

"Art. 10. ...................................................................................
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................................................................................................

XIV  –  celebrar  contrato  ou  outro  instrumento  que  tenha  por  objeto  a  prestação  de
serviços  públicos  por  meio  da  gestão  associada  sem  observar  as  formalidades
previstas na lei;

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação
orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei." (NR)

               Art.  19. O disposto nesta Lei  não  se aplica aos  convênios de  cooperação,  contratos de programa para
gestão associada de serviços públicos ou  instrumentos congêneres, que tenham sido celebrados anteriormente
a sua vigência.

               Art. 20. O Poder Executivo da União  regulamentará o disposto nesta Lei,  inclusive as normas gerais de
contabilidade  pública  que  serão  observadas  pelos  consórcios  públicos  para  que  sua  gestão  financeira  e
orçamentária se realize na conformidade dos pressupostos da responsabilidade fiscal.

        Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

        Brasília, 6 de abril de 2005; 184o da Independência e 117o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos
Antonio Palocci Filho
Humberto Sérgio Costa Lima
Nelson Machado
José Dirceu de Oliveira e Silva

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 7.4.2005.
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 6.017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007.

Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que
dispõe  sobre  normas  gerais  de  contratação  de
consórcios públicos.

O  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA,  no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  art.  84,  inciso  IV,  da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES

Art. 1o  Este Decreto estabelece normas para a execução da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 2o Para os fins deste Decreto, consideramse:

I  consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei no

11.107,  de  2005,  para  estabelecer  relações  de  cooperação  federativa,  inclusive  a  realização  de  objetivos  de
interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza
autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos;

II    área  de  atuação  do  consórcio  público:  área  correspondente  à  soma  dos  seguintes  territórios,
independentemente de figurar a União como consorciada:

a) dos Municípios, quando o consórcio público for constituído somente por Municípios ou por um Estado e
Municípios com territórios nele contidos;

b)  dos  Estados  ou  dos  Estados  e  do Distrito  Federal,  quando  o  consórcio  público  for,  respectivamente,
constituído por mais de um Estado ou por um ou mais Estados e o Distrito Federal; e

c)  dos  Municípios  e  do  Distrito  Federal,  quando  o  consórcio  for  constituído  pelo  Distrito  Federal  e
Municípios.

III    protocolo  de  intenções:  contrato  preliminar  que,  ratificado  pelos  entes  da  Federação  interessados,
convertese em contrato de consórcio público;

IV    ratificação: aprovação pelo ente da Federação, mediante  lei, do protocolo de  intenções ou do ato de
retirada do consórcio público;

V    reserva:  ato  pelo  qual  ente  da  Federação  não  ratifica,  ou  condiciona  a  ratificação,  de  determinado
dispositivo de protocolo de intenções;

VI  retirada: saída de ente da Federação de consórcio público, por ato formal de sua vontade;

VII    contrato  de  rateio:  contrato  por  meio  do  qual  os  entes  consorciados  comprometemse  a  fornecer
recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio público;

VIII    convênio  de  cooperação  entre  entes  federados:  pacto  firmado  exclusivamente  por  entes  da
Federação,  com  o  objetivo  de  autorizar  a  gestão  associada  de  serviços  públicos,  desde  que  ratificado  ou
previamente disciplinado por lei editada por cada um deles;

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.017-2007?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm


18/11/2015 Decreto nº 6017

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2007/decreto/d6017.htm 2/14

IX    gestão  associada  de  serviços  públicos:  exercício  das  atividades  de  planejamento,  regulação  ou
fiscalização  de  serviços  públicos  por  meio  de  consórcio  público  ou  de  convênio  de  cooperação  entre  entes
federados,  acompanhadas  ou  não  da  prestação  de  serviços  públicos  ou  da  transferência  total  ou  parcial  de
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos;

X    planejamento:  as  atividades  atinentes  à  identificação,  qualificação,  quantificação,  organização  e
orientação de todas as ações, públicas e privadas, por meio das quais um serviço público deve ser prestado ou
colocado à disposição de forma adequada;

XI    regulação:  todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize um determinado serviço
público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto sócioambiental, direitos e obrigações dos
usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços
públicos;

XII    fiscalização:  atividades  de  acompanhamento,  monitoramento,  controle  ou  avaliação,  no  sentido  de
garantir a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público;

XIII    prestação  de  serviço  público  em  regime  de  gestão  associada:  execução,  por meio  de  cooperação
federativa, de toda e qualquer atividade ou obra com o objetivo de permitir aos usuários o acesso a um serviço
público com características e padrões de qualidade determinados pela regulação ou pelo contrato de programa,
inclusive quando operada por  transferência  total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à
continuidade dos serviços transferidos;

XIV    serviço  público:  atividade  ou  comodidade material  fruível  diretamente  pelo  usuário,  que  possa  ser
remunerado por meio de taxa ou preço público, inclusive tarifa;

XV  titular de serviço público: ente da Federação a quem compete prover o serviço público, especialmente
por meio de planejamento, regulação, fiscalização e prestação direta ou indireta;

XVI   contrato de programa:  instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que
um ente da Federação,  inclusive sua administração  indireta,  tenha para com outro ente da Federação, ou para
com consórcio público, no âmbito da prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa;

XVII    termo  de  parceria:  instrumento  passível  de  ser  firmado  entre  consórcio  público  e  entidades
qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de  Interesse Público, destinado à  formação de vínculo de

cooperação entre as partes para o fomento e a execução de atividades de interesse público previstas no art. 3o

da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; e

XVIII    contrato  de  gestão:  instrumento  firmado  entre  a  administração  pública  e  autarquia  ou  fundação

qualificada como Agência Executiva, na forma do art. 51 da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, por meio do
qual  se  estabelecem  objetivos,  metas  e  respectivos  indicadores  de  desempenho  da  entidade,  bem  como  os
recursos necessários e os critérios e instrumentos para a avaliação do seu cumprimento. 

Parágrafo  único.   A área de atuação do  consórcio  público mencionada no  inciso  II  do  caput  deste  artigo
referese  exclusivamente  aos  territórios  dos  entes  da  Federação  que  tenham  ratificado  por  lei  o  protocolo  de
intenções.

CAPÍTULO II

DA CONSTITUIÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Seção I

Dos Objetivos

Art.  3o    Observados  os  limites  constitucionais  e  legais,  os  objetivos  dos  consórcios  públicos  serão
determinados pelos entes que se consorciarem, admitindose, entre outros, os seguintes:
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I  a gestão associada de serviços públicos;

II    a  prestação de  serviços,  inclusive de assistência  técnica,  a  execução de obras  e  o  fornecimento  de
bens à administração direta ou indireta dos entes consorciados;

III    o  compartilhamento  ou  o  uso  em  comum  de  instrumentos  e  equipamentos,  inclusive  de  gestão,  de
manutenção, de informática, de pessoal técnico e de procedimentos de licitação e de admissão de pessoal;

IV  a produção de informações ou de estudos técnicos;

V  a instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimentos congêneres;

VI  a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meioambiente;

VII    o  exercício  de  funções  no  sistema  de  gerenciamento  de  recursos  hídricos  que  lhe  tenham  sido
delegadas ou autorizadas;

VIII  o apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de informações entre os entes consorciados;

IX  a gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou turístico comum;

X    o  planejamento,  a  gestão  e  a  administração  dos  serviços  e  recursos  da  previdência  social  dos
servidores de qualquer dos entes da Federação que integram o consórcio, vedado que os recursos arrecadados
em um ente  federativo  sejam  utilizados  no  pagamento  de  benefícios  de  segurados  de  outro  ente,  de  forma  a

atender o disposto no art. 1o, inciso V, da Lei no 9.717, de 1998;

XI    o  fornecimento  de  assistência  técnica,  extensão,  treinamento,  pesquisa  e  desenvolvimento  urbano,
rural e agrário;

XII  as ações e políticas de desenvolvimento urbano, sócioeconômico local e regional; e

XIII    o  exercício  de  competências  pertencentes  aos  entes  da  Federação  nos  termos  de  autorização  ou
delegação.

§  1o    Os  consórcios  públicos  poderão  ter  um  ou  mais  objetivos  e  os  entes  consorciados  poderão  se
consorciar em relação a todos ou apenas a parcela deles.

§ 2o  Os consórcios públicos, ou entidade a ele vinculada, poderão desenvolver as ações e os serviços de
saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde  SUS.

Seção II

Do Protocolo de Intenções

Art.  4o    A  constituição  de  consórcio  público  dependerá  da  prévia  celebração  de  protocolo  de  intenções
subscrito pelos representantes legais dos entes da Federação interessados.

Art.  5o    O  protocolo  de  intenções,  sob  pena  de  nulidade,  deverá  conter,  no  mínimo,  cláusulas  que
estabeleçam:

I  a denominação, as finalidades, o prazo de duração e a sede do consórcio público, admitindose a fixação
de prazo indeterminado e a previsão de alteração da sede mediante decisão da Assembléia Geral;

II    a  identificação  de  cada  um  dos  entes  da  Federação  que  podem  vir  a  integrar  o  consórcio  público,
podendo indicar prazo para que subscrevam o protocolo de intenções;

III  a indicação da área de atuação do consórcio público;

IV    a  previsão  de  que  o  consórcio  público  é  associação  pública,  com  personalidade  jurídica  de  direito
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público e natureza autárquica, ou pessoa jurídica de direito privado;

V  os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os entes
da Federação consorciados perante outras esferas de governo;

VI    as  normas  de  convocação  e  funcionamento  da  assembléia  geral,  inclusive  para  a  elaboração,
aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público;

VII  a previsão de que a assembléia geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos
para as suas deliberações;

VIII    a  forma  de  eleição  e  a  duração  do  mandato  do  representante  legal  do  consórcio  público  que,
obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da Federação consorciado;

IX  o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados do consórcio público;

X  os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público;

XI  as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão, nos termos da Lei no 9.649, de

1998, ou termo de parceria, na forma da Lei no 9.790, de 1999;

XII  a autorização para a gestão associada de serviço público, explicitando:

a) competências cuja execução será transferida ao consórcio público;

b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados;

c) a autorização para licitar e contratar concessão, permissão ou autorizar a prestação dos serviços;

d) as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de nele figurar como contratante o
consórcio público; e

e) os critérios técnicos de cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como os critérios
gerais a serem observados em seu reajuste ou revisão;

XIII  o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplentes com as suas obrigações, de exigir o pleno
cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público.

§ 1o   O protocolo de  intenções deve definir o número de votos que cada ente da Federação consorciado
possui na assembléia geral, sendo assegurado a cada um ao menos um voto.

§ 2o  Admitirseá, à exceção da assembléia geral:

I  a participação de representantes da sociedade civil nos órgãos colegiados do consórcio público;

II  que órgãos colegiados do consórcio público sejam compostos por representantes da sociedade civil ou
por  representantes apenas dos entes consorciados diretamente  interessados nas matérias  de  competência  de
tais órgãos.

§ 3o  Os consórcios públicos deverão obedecer ao princípio da publicidade, tornando públicas as decisões
que digam respeito a  terceiros e as de natureza orçamentária,  financeira ou contratual,  inclusive as que digam
respeito à admissão de pessoal, bem como permitindo que qualquer do povo  tenha acesso a suas  reuniões e
aos  documentos  que  produzir,  salvo,  nos  termos  da  lei,  os  considerados  sigilosos  por  prévia  e  motivada
decisão.

§  4o    O  mandato  do  representante  legal  do  consórcio  público  será  fixado  em  um  ou  mais  exercícios
financeiros e  cessará automaticamente no caso de o eleito não mais ocupar  a Chefia  do Poder Executivo  do
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ente da Federação que representa na assembléia geral, hipótese em que será sucedido por quem preencha essa
condição.

§  5o    Salvo  previsão  em  contrário  dos  estatutos,  o  representante  legal  do  consórcio  público,  nos  seus
impedimentos ou na vacância, será substituído ou sucedido por aquele que, nas mesmas hipóteses, o substituir
ou o suceder na Chefia do Poder Executivo.

§ 6o   É nula a  cláusula do protocolo de  intenções que preveja determinadas contribuições  financeiras  ou
econômicas de ente da Federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens
móveis  ou  imóveis  e  as  transferências  ou  cessões  de  direitos  operadas  por  força  de  gestão  associada  de
serviços públicos.

§ 7o  O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial.

§ 8o   A publicação  do  protocolo  de  intenções  poderá  darse  de  forma  resumida,  desde  que  a  publicação
indique o local e o sítio da rede mundial de computadores  internet em que se poderá obter seu texto integral.

Seção III

Da Contratação

Art. 6o   O  contrato  de  consórcio  público  será  celebrado  com a  ratificação, mediante  lei,  do  protocolo  de
intenções.

§ 1o  A recusa ou demora na ratificação não poderá ser penalizada.

§  2o    A  ratificação  pode  ser  realizada  com  reserva  que  deverá  ser  clara  e  objetiva,  preferencialmente
vinculada  à  vigência  de  cláusula,  parágrafo,  inciso  ou  alínea  do  protocolo  de  intenções,  ou  que  imponha
condições para a vigência de qualquer desses dispositivos.

§  3o    Caso  a  lei  mencionada  no  caput  deste  artigo  preveja  reservas,  a  admissão  do  ente  no  consórcio
público dependerá da aprovação de cada uma das reservas pelos demais subscritores do protocolo de intenções
ou, caso já constituído o consórcio público, pela assembléia geral.

§ 4o   O contrato de consórcio público,  caso assim esteja previsto no protocolo de  intenções,  poderá  ser
celebrado por  apenas uma parcela  dos  seus  signatários,  sem prejuízo  de  que  os  demais  venham a  integrálo
posteriormente.

§ 5o  No caso previsto no § 4o deste artigo, a ratificação realizada após dois anos da primeira subscrição
do  protocolo  de  intenções  dependerá  da  homologação  dos  demais  subscritores  ou,  caso  já  constituído  o
consórcio, de decisão da assembléia geral.

§  6o    Dependerá  de  alteração  do  contrato  de  consórcio  público  o  ingresso  de  ente  da  Federação  não
mencionado no protocolo de intenções como possível integrante do consórcio público.

§ 7o   É dispensável a  ratificação prevista no caput deste artigo para o ente da Federação  que,  antes  de
subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público, de forma a poder
assumir todas as obrigações previstas no protocolo de intenções.

Seção IV

Da Personalidade Jurídica

Art. 7o  O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:

I  de direito público, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções; e
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II  de direito privado, mediante o atendimento do previsto no inciso I e, ainda, dos requisitos previstos na
legislação civil.

§ 1o  Os consórcios públicos, ainda que revestidos de personalidade jurídica de direito privado, observarão
as normas de direito público no que concerne à  realização de  licitação,  celebração de contratos, admissão de
pessoal e à prestação de contas.

§ 2o  Caso todos os subscritores do protocolo de intenções encontremse na situação prevista no § 7o do

art.  6o  deste  Decreto,  o  aperfeiçoamento  do  contrato  de  consórcio  público  e  a  aquisição  da  personalidade
jurídica pela associação pública dependerão apenas da publicação do protocolo de intenções.

§ 3o  Nas hipóteses de criação, fusão,  incorporação ou desmembramento que atinjam entes consorciados
ou  subscritores  de  protocolo  de  intenções,  os  novos  entes  da  Federação,  salvo  disposição  em  contrário  do
protocolo de intenções, serão automaticamente tidos como consorciados ou subscritores.

Seção V

Dos Estatutos

Art.  8o    O  consórcio  público  será  organizado  por  estatutos  cujas  disposições,  sob  pena  de  nulidade,
deverão atender a todas as cláusulas do seu contrato constitutivo.

§ 1o  Os estatutos serão aprovados pela assembléia geral.

§ 2o   Com  relação  aos  empregados  públicos  do  consórcio  público,  os  estatutos  poderão  dispor  sobre  o
exercício do poder disciplinar e regulamentar, as atribuições administrativas, hierarquia, avaliação de eficiência,
lotação, jornada de trabalho e denominação dos cargos.

§ 3o   Os estatutos do consórcio público de direito público produzirão seus efeitos mediante publicação na
imprensa oficial no âmbito de cada ente consorciado.

§ 4o  A publicação dos estatutos poderá darse de forma resumida, desde que a publicação indique o  local
e o sítio da rede mundial de computadores  internet em que se poderá obter seu texto integral.

CAPÍTULO III

DA GESTÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Seção I

Disposições Gerais

Art. 9o   Os entes da Federação consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do consórcio
público.

Parágrafo único.   Os dirigentes do consórcio público  responderão pessoalmente pelas  obrigações  por  ele
contraídas caso pratiquem atos em desconformidade com a lei, os estatutos ou decisão da assembléia geral.

Art. 10.  Para cumprimento de suas finalidades, o consórcio público poderá:

I  firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções
sociais ou econômicas;

II  ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a
licitação; e

III   caso constituído sob a forma de associação pública, ou mediante previsão em contrato de programa,
promover desapropriações ou instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública,
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ou de interesse social.

Parágrafo único.  A contratação de operação de crédito por parte do consórcio público se sujeita aos limites
e  condições próprios estabelecidos pelo Senado Federal,  de  acordo  com o  disposto  no  art.  52,  inciso VII,  da
Constituição.

Seção II

Do Regime Contábil e Financeiro

Art.  11.    A  execução  das  receitas  e  das  despesas  do  consórcio  público  deverá  obedecer  às  normas  de
direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

Art. 12.  O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de
Contas  competente  para  apreciar  as  contas  do  seu  representante  legal,  inclusive  quanto  à  legalidade,
legitimidade e economicidade das  despesas,  atos,  contratos  e  renúncia  de  receitas,  sem prejuízo  do  controle
externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos que os entes da Federação consorciados vierem a
celebrar com o consórcio público.

Seção III

Do Contrato de Rateio

Art.  13.   Os  entes  consorciados  somente  entregarão  recursos  financeiros  ao  consórcio  público mediante
contrato de rateio.

§ 1o   O contrato de  rateio será  formalizado em cada exercício  financeiro,  com observância da  legislação
orçamentária e financeira do ente consorciado contratante e depende da previsão de recursos orçamentários que
suportem o pagamento das obrigações contratadas.

§ 2o  Constitui ato de  improbidade administrativa, nos termos do disposto no art. 10,  inciso XV, da Lei no

8.429, de 2 de junho de 1992, celebrar contrato de rateio sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem
observar as formalidades previstas em Lei.

§ 3o   As cláusulas do contrato de  rateio não poderão conter disposição  tendente a afastar, ou dificultar a
fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno e externo ou pela sociedade civil de qualquer dos entes da
Federação consorciados.

§ 4o  Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes  legítimas
para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.

Art. 14.   Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação  financeira,  ou
qualquer  outra  derivada  das  normas  de  direito  financeiro,  o  ente  consorciado,  mediante  notificação  escrita,
deverá informála ao consórcio público, apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a
garantir a contribuição prevista no contrato de rateio.

Parágrafo  único.    A  eventual  impossibilidade  de  o  ente  consorciado  cumprir  obrigação  orçamentária  e
financeira  estabelecida  em  contrato  de  rateio  obriga  o  consórcio  público  a  adotar  medidas  para  adaptar  a
execução orçamentária e financeira aos novos limites.

Art. 15.  É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio, inclusive os oriundos
de transferências ou operações de crédito, para o atendimento de despesas classificadas como genéricas.

§ 1o  Entendese por despesa genérica aquela em que a execução orçamentária se faz com modalidade de
aplicação indefinida.

§  2o    Não  se  considera  como  genérica  as  despesas  de  administração  e  planejamento,  desde  que

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art52vii
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previamente classificadas por meio de aplicação das normas de contabilidade pública.

Art. 16.   O prazo de vigência do contrato de  rateio não será superior ao de vigência das dotações que o
suportam,  com  exceção  dos  que  tenham  por  objeto  exclusivamente  projetos  consistentes  em  programas  e
ações contemplados em plano plurianual.

Art. 17.   Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar no 101, de 4 de
maio  de  2000,  o  consórcio  público  deve  fornecer  as  informações  financeiras  necessárias  para  que  sejam
consolidadas,  nas  contas  dos  entes  consorciados,  todas  as  receitas  e  despesas  realizadas,  de  forma  a  que
possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos
e das atividades ou projetos atendidos.

Seção IV

Da Contratação do Consórcio por Ente Consorciado

Art.  18.   O  consórcio  público  poderá  ser  contratado  por  ente  consorciado,  ou  por  entidade  que  integra  a

administração  indireta  deste  último,  sendo  dispensada  a  licitação  nos  termos  do  art.  2o,  inciso  III,  da  Lei  no

11.107, de 2005.

Parágrafo único.   O contrato previsto no caput, preferencialmente, deverá ser celebrado sempre quando o
consórcio  fornecer  bens  ou  prestar  serviços  para  um  determinado  ente  consorciado,  de  forma  a  impedir  que
sejam eles custeados pelos demais.

Seção V

Das Licitações Compartilhadas

Art. 19.   Os consórcios públicos, se constituídos para  tal  fim, podem realizar  licitação cujo edital preveja
contratos a serem celebrados pela administração direta ou  indireta dos entes da Federação consorciados, nos

termos do § 1o do art. 112 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Seção VI

Da Concessão, Permissão ou Autorização de Serviços Públicos ou de Uso de Bens Públicos

Art.  20.   Os consórcios públicos  somente poderão outorgar  concessão,  permissão,  autorização  e  contratar  a
prestação por meio de gestão associada de obras ou de serviços públicos mediante:

I  obediência à legislação de normas gerais em vigor; e

II  autorização prevista no contrato de consórcio público.

§ 1o  A autorização mencionada no inciso II do caput deverá indicar o objeto da concessão, permissão ou
autorização e as condições a que deverá atender, inclusive metas de desempenho e os critérios para a fixação
de tarifas ou de outros preços públicos.

§ 2o  Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação
de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos
ou, no caso de específica autorização, serviços ou bens de ente da Federação consorciado.

Art. 21.  O consórcio público somente mediante licitação contratará concessão, permissão ou autorizará a
prestação de serviços públicos.

§ 1o   O disposto neste artigo aplicase a  todos os ajustes de natureza contratual,  independentemente  de
serem denominados como convênios, acordos ou termos de cooperação ou de parceria.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art112§1
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§  2o    O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  ao  contrato  de  programa,  que  poderá  ser  contratado  com

dispensa de licitação conforme o art. 24, inciso XXVI, da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Seção VII

Dos Servidores

Art. 22.  A criação de empregos públicos depende de previsão do contrato de consórcio público que lhe fixe a
forma  e  os  requisitos  de  provimento  e  a  sua  respectiva  remuneração,  inclusive  quanto  aos  adicionais,
gratificações, e quaisquer outras parcelas remuneratórias ou de caráter indenizatório.

Art. 23.  Os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão cederlhe servidores,
na forma e condições da legislação de cada um.

§  1o    Os  servidores  cedidos  permanecerão  no  seu  regime  originário,  somente  lhe  sendo  concedidos
adicionais ou gratificações nos termos e valores previstos no contrato de consórcio público.

§  2o    O  pagamento  de  adicionais  ou  gratificações  na  forma  prevista  no  §  1o  deste  artigo  não  configura
vínculo novo do servidor cedido, inclusive para a apuração de responsabilidade trabalhista ou previdenciária.

§  3o    Na  hipótese  de  o  ente  da  Federação  consorciado  assumir  o  ônus  da  cessão  do  servidor,  tais
pagamentos  poderão  ser  contabilizados  como  créditos  hábeis  para  operar  compensação  com  obrigações
previstas no contrato de rateio.

CAPÍTULO IV

DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DE ENTE CONSORCIADO

Seção I

Disposição Geral

Art. 24.  Nenhum ente da Federação poderá ser obrigado a se consorciar ou a permanecer consorciado.

Seção II

Do Recesso

Art.  25.    A  retirada  do  ente  da  Federação  do  consórcio  público  dependerá  de  ato  formal  de  seu
representante na assembléia geral, na forma previamente disciplinada por lei.

§ 1o  Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou
retrocedidos no caso de expressa previsão do contrato de consórcio público ou do instrumento de transferência
ou de alienação.

§  2o    A  retirada  não  prejudicará  as  obrigações  já  constituídas  entre  o  consorciado  que  se  retira  e  o
consórcio público.

§ 3o  A retirada de um ente da Federação do consórcio público constituído por apenas dois entes implicará
a extinção do consórcio.

Seção III

Da Exclusão

Art. 26.  A exclusão de ente consorciado só é admissível havendo justa causa.

§ 1o   Além das que sejam reconhecidas em procedimento específico, é  justa causa a não  inclusão,  pelo
ente consorciado, em sua  lei orçamentária ou em créditos adicionais, de dotações suficientes para suportar as
despesas  que,  nos  termos  do  orçamento  do  consórcio  público,  prevêse  devam  ser  assumidas  por  meio  de
contrato de rateio.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24xxvi
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§ 2o  A exclusão prevista no § 1o deste artigo somente ocorrerá após prévia suspensão, período em que o
ente consorciado poderá se reabilitar.

Art.  27.    A  exclusão  de  consorciado  exige  processo  administrativo  onde  lhe  seja  assegurado  o  direito  à
ampla defesa e ao contraditório.

Art.  28.   Mediante  previsão  do  contrato  de  consórcio  público,  poderá  ser  dele  excluído  o  ente  que,  sem
autorização dos demais consorciados,  subscrever protocolo de  intenções para constituição de outro consórcio
com finalidades, a juízo da maioria da assembléia geral, iguais, assemelhadas ou incompatíveis.

CAPÍTULO V

DA ALTERAÇÃO E DA EXTINÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO PÚBLICO

Art.  29.   A alteração ou a extinção do  contrato de  consórcio público dependerá de  instrumento  aprovado
pela assembléia geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados.

§ 1o  Em caso de extinção:

I    os  bens,  direitos,  encargos  e  obrigações  decorrentes  da  gestão  associada  de  serviços  públicos
custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços;

II    até  que  haja  decisão  que  indique  os  responsáveis  por  cada  obrigação,  os  entes  consorciados
responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes
beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

§ 2o   Com a extinção, o pessoal cedido ao consórcio público  retornará aos seus órgãos de origem, e os
empregados públicos terão automaticamente rescindidos os seus contratos de trabalho com o consórcio.

CAPÍTULO VI

DO CONTRATO DE PROGRAMA

 Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 30.   Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade,
as obrigações contraídas por ente da Federação, inclusive entidades de sua administração indireta, que tenham
por objeto a prestação de serviços por meio de gestão associada ou a transferência total ou parcial de encargos,
serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.

§ 1o   Para os  fins deste artigo, considerase prestação de serviço público por meio de gestão  associada
aquela em que um ente da Federação, ou entidade de sua administração  indireta,  coopere  com outro  ente  da
Federação ou com consórcio público, independentemente da denominação que venha a adotar, exceto quando a
prestação se der por meio de contrato de concessão de serviços públicos celebrado após regular licitação.

§ 2o  Constitui ato de improbidade administrativa, a partir de 7 de abril de 2005, celebrar contrato ou outro
instrumento  que  tenha  por  objeto  a  prestação  de  serviços  públicos  por meio  de  cooperação  federativa  sem  a
celebração de contrato de programa, ou sem que sejam observadas outras  formalidades previstas em  lei, nos

termos do disposto no art. 10, inciso XIV, da Lei no 8.429, de 1992.

§ 3o  Excluemse do previsto neste artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete qualquer ônus,
inclusive financeiro, a ente da Federação ou a consórcio público.

Art.  31.    Caso  previsto  no  contrato  de  consórcio  público  ou  em  convênio  de  cooperação  entre  entes
federados, admitirseá a celebração de contrato de programa de ente da Federação ou de consórcio público com
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autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista.

§ 1o   Para fins do caput, a autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista deverá  integrar a
administração indireta de ente da Federação que, por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação,
autorizou a gestão associada de serviço público.

§ 2o   O contrato celebrado na forma prevista no caput deste artigo será automaticamente extinto no caso
de  o  contratado  não  mais  integrar  a  administração  indireta  do  ente  da  Federação  que  autorizou  a  gestão
associada de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação.

§  3o    É  lícito  ao  contratante,  em  caso  de  contrato  de  programa  celebrado  com  sociedade  de  economia
mista ou com empresa pública, receber participação societária com o poder especial de  impedir a alienação da

empresa,  a  fim de  evitar  que  o  contrato  de  programa  seja  extinto  na  conformidade  do  previsto  no  §  2o  deste
artigo.

§ 4o  O convênio de cooperação não produzirá efeitos entre os entes da Federação cooperantes que não o
tenham disciplinado por lei.

Seção II

Da Dispensa de Licitação

Art.  32.   O  contrato  de  programa  poderá  ser  celebrado  por  dispensa  de  licitação  nos  termos  do  art.  24,

inciso XXVI, da Lei no 8.666, de 1993.

Parágrafo  único.    O  termo  de  dispensa  de  licitação  e  a  minuta  de  contrato  de  programa  deverão  ser
previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da Administração.

Seção III

Das Cláusulas Necessárias

Art.  33.    Os  contratos  de  programa  deverão,  no  que  couber,  atender  à  legislação  de  concessões  e
permissões de serviços públicos e conter cláusulas que estabeleçam:

I   o objeto, a área e o prazo da gestão associada de serviços públicos,  inclusive a operada por meio de
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços;

II  o modo, forma e condições de prestação dos serviços;

III  os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade dos serviços;

IV   o atendimento à  legislação de regulação dos serviços objeto da gestão associada,  especialmente no
que se refere à fixação, revisão e reajuste das tarifas ou de outros preços públicos e, se necessário, as normas
complementares a essa regulação;

V    procedimentos  que  garantam  transparência  da  gestão  econômica  e  financeira  de  cada  serviço  em
relação  a  cada  um  de  seus  titulares,  especialmente  de  apuração  de  quanto  foi  arrecadado  e  investido  nos
territórios de cada um deles, em relação a cada serviço sob regime de gestão associada de serviço público;

VI   os direitos, garantias e obrigações do  titular e do prestador,  inclusive os  relacionados às previsíveis
necessidades  de  futura  alteração  e  expansão  dos  serviços  e  conseqüente  modernização,  aperfeiçoamento  e
ampliação dos equipamentos e instalações;

VII  os direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização dos serviços;

VIII  a forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução dos
serviços, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercêlas;
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IX    as  penalidades  contratuais  e  administrativas  a  que  se  sujeita  o  prestador  dos  serviços,  inclusive
quando consórcio público, e sua forma de aplicação;

X  os casos de extinção;

XI  os bens reversíveis;

XII    os  critérios  para  o  cálculo  e  a  forma  de  pagamento  das  indenizações  devidas  ao  prestador  dos
serviços,  inclusive  quando  consórcio  público,  especialmente  do  valor  dos  bens  reversíveis  que  não  foram
amortizados por tarifas e outras receitas emergentes da prestação dos serviços;

XIII    a  obrigatoriedade,  forma  e  periodicidade  da  prestação  de  contas  do  consórcio  público  ou  outro
prestador dos serviços, no que se refere à prestação dos serviços por gestão associada de serviço público;

XIV  a periodicidade em que os serviços serão fiscalizados por comissão composta por representantes do
titular do serviço, do contratado e dos usuários, de forma a cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei

no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

XV   a exigência de publicação periódica das demonstrações  financeiras  relativas à  gestão  associada,  a
qual  deverá  ser  específica  e  segregada  das  demais  demonstrações  do  consórcio  público  ou  do  prestador  de
serviços; e

XVI  o foro e o modo amigável de solução das controvérsias contratuais.

§  1o    No  caso  de  transferência  total  ou  parcial  de  encargos,  serviços,  pessoal  e  bens  essenciais  à
continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa deverá conter também cláusulas que prevejam:

I  os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária do ente que os transferiu;

II  as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos;

III  o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos à sua continuidade;

IV  a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;

V  a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que
sejam efetivamente alienados ao prestador dos serviços ou ao consórcio público; e

VI    o  procedimento  para  o  levantamento,  cadastro  e  avaliação  dos  bens  reversíveis  que  vierem  a  ser
amortizados mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços.

§  2o    O  não  pagamento  da  indenização  prevista  no  inciso  XII  do  caput,  inclusive  quando  houver
controvérsia de seu valor, não impede o titular de retomar os serviços ou adotar outras medidas para garantir a
continuidade da prestação adequada do serviço público.

§  3o    É  nula  a  cláusula  de  contrato  de  programa  que  atribuir  ao  contratado  o  exercício  dos  poderes  de
planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados.

Seção IV

Da Vigência e da Extinção

Art. 34.  O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o contrato de consórcio público
ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos.

Art. 35.  A extinção do contrato de programa não prejudicará as obrigações já constituídas e dependerá do
prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.

CAPÍTULO VII
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DAS NORMAS APLICÁVEIS À UNIÃO

Art. 36.  A União somente participará de consórcio público em que também façam parte todos os Estados
em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados.

Art. 37.  Os órgãos e entidades federais concedentes darão preferência às transferências voluntárias para
Estados, Distrito Federal e Municípios cujas ações sejam desenvolvidas por intermédio de consórcios públicos.

Art.  38.    Quando  necessário  para  que  sejam  obtidas  as  escalas  adequadas,  a  execução  de  programas
federais de caráter local poderá ser delegada, no todo ou em parte, mediante convênio, aos consórcios públicos.

Parágrafo  único.    Os  Estados  e Municípios  poderão  executar,  por meio  de  consórcio  público,  ações  ou
programas a que sejam beneficiados por meio de transferências voluntárias da União.

Art. 39.   A partir de 1o de  janeiro de 2008 a União somente celebrará convênios com consórcios públicos
constituídos sob a forma de associação pública ou que para essa forma tenham se convertido.

§ 1o   A celebração do convênio para a  transferência de  recursos da União está condicionado a que cada
um dos entes consorciados atenda às exigências  legais aplicáveis, sendo vedada sua celebração caso exista
alguma inadimplência por parte de qualquer dos entes consorciados.

§ 2o   A comprovação  do  cumprimento  das  exigências  para  a  realização  de  transferências  voluntárias  ou
celebração de convênios para transferência de recursos financeiros, deverá ser feita por meio de extrato emitido
pelo  subsistema  Cadastro  Único  de  Exigências  para  Transferências  Voluntárias    CAUC,  relativamente  à
situação  de  cada  um  dos  entes  consorciados,  ou  por  outro meio  que  venha  a  ser  estabelecido  por  instrução
normativa da Secretaria do Tesouro Nacional.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 40.   Para que a gestão financeira e orçamentária dos consórcios públicos se realize na conformidade
dos pressupostos da responsabilidade fiscal, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda:

I    disciplinará  a  realização  de  transferências  voluntárias  ou  a  celebração  de  convênios  de  natureza
financeira  ou  similar  entre  a União  e  os  demais  Entes  da  Federação  que  envolvam  ações  desenvolvidas  por
consórcios públicos;

II  editará normas gerais de consolidação das contas dos consórcios públicos, incluindo:

a) critérios para que seu respectivo passivo seja distribuído aos entes consorciados;

b) regras de regularidade fiscal a serem observadas pelos consórcios públicos.

Art.  41.    Os  consórcios  constituídos  em  desacordo  com  a  Lei  no  11.107,  de  2005,  poderão  ser
transformados em consórcios públicos de direito público ou de direito privado, desde que atendidos os requisitos
de celebração de protocolo de intenções e de sua ratificação por lei de cada ente da Federação consorciado.

Parágrafo  único.    Caso  a  transformação  seja  para  consórcio  público  de  direito  público,  a  eficácia  da
alteração estatutária não dependerá de sua inscrição no registro civil das pessoas jurídicas.

Art. 42.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de janeiro de 2007; 186o da Independência e 119o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos
Guido Mantega
José Agenor Álvares da Silva
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Paulo Bernardo Silva
Marcio Fortes de Almeida}
Dilma Rousseff
Tarso Genro

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.1.2007
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Presidência da República
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO No 2.271, DE 7 DE JULHO DE 1997.

Dispõe  sobre  a  contratação  de  serviços  pela  Administração
Pública  Federal  direta,  autárquica  e  fundacional  e  dá  outras
providências.

            O  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA  ,  no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  art.  84,  inciso  IV,  da
Constituição, e tendo em vista o disposto no § 7º do art. 10 do DecretoLei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,

        DECRETA:

        Art . 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto de
execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituem área de competência legal do órgão ou entidade.

        § 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem,
recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão, de
preferência, objeto de execução indireta.

        § 2º Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais
abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando
se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

        Art . 2º A contratação deverá ser precedida e instruída com plano de trabalho aprovado pela autoridade
máxima do órgão ou entidade, ou a quem esta delegar competência, e que conterá, no mínimo:

        I  justificativa da necessidade dos serviços;

        II  relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada;

        III  demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.

        Art . 3º O objeto da contratação será definido de forma expressa no edital de licitação e no contrato
exclusivamente como prestação de serviços.

        § 1º Sempre que a prestação do serviço objeto da contratação puder ser avaliada por determinada unidade
quantitativa de serviço prestado, esta deverá estar prevista no edital e no respectivo contrato, e será utilizada
como um dos parâmetros de aferição de resultados.

        § 2º Os órgãos e entidades contratantes poderão fixar nos respectivos editais de licitação, o preço máximo
que se dispõem a pagar pela realização dos serviços, tendo por base os preços de mercado, inclusive aqueles
praticados entre contratantes da iniciativa privada.

        Art . 4º É vedada a inclusão de disposições nos instrumentos contratuais que permitam:

        I  indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação de custos;

        II  caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mãodeobra;

        III  previsão de reembolso de salários pela contratante;

        IV  subordinação dos empregados da contratada à administração da contratante;

        Art . 5º Os contratos de que trata este Decreto, que tenham por objeto a prestação de serviços executados
de forma contínua poderão, desde que previsto no edital, admitir repactuação visando a adequação aos novos
preços de mercado, observados o interregno mínimo de um ano e a demonstrarão analítica da variação dos
componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.
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        Parágrafo Único. Efetuada a repactuação, o órgão ou entidade divulgará, imediatamente, por intermédio do
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais  SIASG, os novos valores e a variação ocorrida.

        Art . 6º A administração indicará um gestor do contrato, que será responsável pelo acompanhamento e
fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias
ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato.

        Art . 7º Os órgãos e entidades contratantes divulgarão ou manterão em local visível e acessível ao público,
listagem mensalmente atualizada dos contratos firmados, indicando a contratada, o objeto, valor mensal e
quantitativo de empregados envolvidos em cada contrato de prestação de serviços.

        Art . 8º O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado expedirá, quando necessário, normas
complementares ao cumprimento do disposto neste Decreto.

        Art . 9º As contratações visando à prestação de serviços, efetuadas por empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais empresas controladas direta ou indiretamente pela União, serão disciplinadas por
resoluções do Conselho de Coordenação das Empresas Estatais  CCE.

        Art . 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

        Art . 11. Ficam revogados o Decreto nº 2.031, de 11 de outubro de 1996, e o art. 6º do decreto nº 99.188,
de 17 de março de 1990, na redação dada pelo Decreto nº 804, de 20 de abril de 1993.

Brasília, 7 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
Antonio Kandir 
Claudia Maria Costin

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.7.1997
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 30
DE ABRIL DE 2008.
Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de
serviços, continuados ou não.

 alterada pela  Instrução Normativa nº 3,
de 16 de outubro de 2009, Instrução Normativa nº 4 de 11
de novembro de 2009, Instrução Normativa nº 5 de 18 de
dezembro  de  2009,  Instrução  Normativa  nº  6  de  23  de
dezembro  de  2013,    Instrução Normativa  nº  3,  de  24  de
junho de 2014 e Instrução Normativa nº 4 de 19 de março
de 2015.

Versão compilada da  Instrução Normativa nº 2, de 30
de abril de 2008

 

, no uso das atribuições que lhe
confere o Decreto n   8.189,  de 21 de  janeiro  de 2014,  e
considerando o disposto na Lei n  8.666, de 21 de  junho
de  1993,  na  Lei  n   10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  no
Decreto  n   2.271,  de  7  de  julho  de  1997,  no  Decreto
n   1.094,  de  23  de março  de  1994,  no  Acórdão  TCU  n
2.798/2010 – Plenário e no Acórdão TCU n  1.214/2013 –
Plenário, resolve:

A  SECRETÁRIA  DE  LOGÍSTICA  E  TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  DO  PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

o

º
º

º
º º

º

 

Art. 1   Disciplinar a contratação de serviços, continuados
ou  não,  por  órgãos  ou  entidades  integrantes  do  Sistema
de Serviços Gerais – SISG.

º

 

Parágrafo  único.  Para  os  efeitos  desta  Instrução
Normativa,  são  adotadas  as  definições  constantes  do
Anexo I desta Instrução Normativa.

 

Art.  2º  As  contratações  de  que  trata  esta  Instrução
Normativa  deverão  ser  precedidas  de  planejamento,  em
harmonia  com  o  planejamento  estratégico  da  instituição,
que estabeleça os produtos ou resultados a serem obtidos,
quantidades e prazos para entrega das parcelas, quando
couber.

           

Parágrafo  único.  O  planejamento  de  que  trata  o  caput,
quando  dispor  sobre  serviços  de  natureza  intelectual,
deverá observar ainda as seguintes diretrizes:
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I –  (revogado).  (Revogado pela  Instrução Normativa nº
3, de 16 de outubro de 2009).

 

II – definir papéis e responsabilidades dos atores e áreas
envolvidas na contratação, tais como:

 

a) ateste dos produtos e serviços;

                       

b) resolução de problemas;

                       

c) acompanhamento da execução dos trabalhos;

                       

d) gerenciamento de riscos;

                       

e) sugestão de aplicação de penalidades;

                       

f) avaliação da necessidade de aditivos contratuais; e

           

g)  condução  do  processo  de  repactuação,  quando  for  o
caso.

 

Art.  3     Serviços  distintos  podem  ser  licitados  e
contratados  conjuntamente,  desde  que  formalmente
comprovado  que: 

º

(Redação  dada  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013).

 

I    o parcelamento  torna o  contrato  técnica, econômica e
administrativamente  inviável  ou  provoca  a  perda  de
economia  de  escala;  e  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013).

 

II    os  serviços  podem  ser  prestados  por  empresa
registrada  e  sob  fiscalização  de  um  único  conselho
regional  de  classe  profissional,  quando  couber.  (Incluído
pela  Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de
2013).

 

Parágrafo único.  O órgão não poderá contratar o mesmo
prestador para realizar serviços de execução e fiscalização
relativos  ao  mesmo  objeto,  assegurando  a  necessária
segregação  das  funções.  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013).
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Art. 4  A contratação de sociedades cooperativas somente
poderá ocorrer quando, pela sua natureza, o serviço a ser
contratado evidenciar:

º

                       

I  a possibilidade de ser executado com autonomia pelos
cooperados,  de  modo  a  não  demandar  relação  de
subordinação  entre  a  cooperativa  e  os  cooperados,  nem
entre a Administração e os cooperados; e

                       

II    a  possibilidade  de  gestão  operacional  do  serviço  for
compartilhada  ou  em  rodízio,  onde  as  atividades  de
coordenação e supervisão da execução dos serviços, e a
de preposto, conforme determina o art. 68 da Lei n  8.666,
de  1993,  sejam  realizadas  pelos  cooperados  de  forma
alternada, em que todos venham a assumir tal atribuição.

º

                       

Parágrafo  único.  Quando  admitida  a  participação  de
cooperativas,  estas  deverão  apresentar  um  modelo  de
gestão operacional adequado ao estabelecido neste artigo,
sob pena de desclassificação.

                       

Art. 5  Não será admitida a contratação de cooperativas ou
instituições  sem  fins  lucrativos  cujo  estatuto  e  objetivos
sociais  não  prevejam  ou  não  estejam  de  acordo  com  o
objeto contratado.

º

                       

Parágrafo único. Quando da  contratação de  cooperativas
ou  instituições  sem  fins  lucrativos,  o  serviço  contratado
deverá ser executado obrigatoriamente pelos cooperados,
no  caso  de  cooperativa,  ou  pelos  profissionais
pertencentes  aos  quadros  funcionais  da  instituição  sem
fins  lucrativos,  vedandose  qualquer  intermediação  ou
subcontratação.

 

 

            

DA TERCEIRIZAÇÃO

 

Art.  6   Os  serviços  continuados  que  podem  ser
contratados  de  terceiros  pela  Administração  são  aqueles
que  apóiam  a  realização  das  atividades  essenciais  ao
cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade,
conforme dispõe o Decreto n  2.271/97.

º

º
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§ 1  A prestação de serviços de que  trata esta  Instrução
Normativa  não  gera  vínculo  empregatício  entre  os
empregados da contratada e a Administração, vedandose
qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade
e  subordinação  direta. 

º

(Renumerado  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

  

§  2   O  objeto  da  contratação  será  definido  de  forma
expressa  no  edital  de  licitação  e  no  contrato,
exclusivamente  como  prestação  de  serviços,  sendo
vedada  a  utilização  da  contratação  de  serviços  para  a
contratação  de mão  de  obra,  conforme  dispõe  o  art.  37,
inciso  II,  da  Constituição  da  República  Federativa  do
Brasil. 

º

(Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de
outubro de 2009)

  

§ 3  A  contratação deverá  ser  precedida e  instruída  com
plano  de  trabalho,  aprovado  pela  autoridade  máxima  do
órgão ou entidade, ou a quem esta delegar competência, e
conterá, no mínimo: 

º

(Incluído pela  Instrução Normativa
nº 3, de 16 de outubro de 2009.)

 

I  justificativa da necessidade dos serviços; (Incluído pela
Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009.)

 

II    relação  entre  a  demanda  prevista  e  a  quantidade  de
serviço  a  ser  contratada;  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009.)

 

III    demonstrativo de  resultados a  serem alcançados em
termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos  humanos,  materiais  ou  financeiros  disponíveis.
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de
outubro de 2009.)

 

Art.7  As atividades de conservação,  limpeza, segurança,
vigilância,  transportes,  informática, copeiragem, recepção,
reprografia,  telecomunicações  e  manutenção  de  prédios,
equipamentos e  instalações  serão,  de preferência,  objeto
de execução indireta.

º

                       

§ 1  Na contratação das atividades descritas no caput, não
se  admite  a  previsão  de  funções  que  lhes  sejam
incompatíveis ou impertinentes.

º

                       

§  2   A  Administração  poderá  contratar,  mediante
terceirização,  as  atividades  dos  cargos  extintos  ou  em

º
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extinção, tais como os elencados na Lei n  9.632/98.º

 

§ 3  As funções elencadas nas contratações de prestação
de serviços deverão observar a nomenclatura estabelecida
no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério
do  Trabalho  e  Emprego. 

º

(Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009.)

 

Art. 8  Poderá ser admitida a alocação da função de apoio
administrativo,  desde  que  todas  as  tarefas  a  serem
executadas estejam previamente descritas no contrato de
prestação de serviços para a função específica, admitindo
se pela administração, em relação à pessoa encarregada
da função, a notificação direta para a execução das tarefas
previamente definidas.

º

 

Art. 9  É vedada a contratação de atividades que:º

 

I    sejam  inerentes  às  categorias  funcionais  abrangidas
pelo  plano  de  cargos  do  órgão  ou  entidade,  assim
definidas  no  seu  plano  de  cargos  e  salários,  salvo
expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar
de  cargo  extinto,  total  ou  parcialmente,  no  âmbito  do
quadro geral de pessoal;

                       

II  constituam a missão institucional do órgão ou entidade;
e

           

III    impliquem  limitação  do  exercício  dos  direitos
individuais em benefício do interesse público, exercício do
poder  de  polícia,  ou manifestação  da  vontade  do Estado
pela emanação de atos administrativos, tais como:

 

a) aplicação de multas ou outras sanções administrativas;

b)  a  concessão  de  autorizações,  licenças,  certidões  ou
declarações;

c) atos de inscrição, registro ou certificação; e

d)  atos  de  decisão  ou  homologação  em  processos
administrativos.

 

Art. 10. É vedado à Administração ou aos seus servidores
praticar  atos  de  ingerência  na  administração  da
contratada, tais como:
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I    exercer  o  poder  de  mando  sobre  os  empregados  da
contratada,  devendo  reportarse  somente  aos  prepostos
ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto
da contratação prever o atendimento direto, tais como nos
serviços de recepção e apoio ao usuário;

           

II  direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas
empresas contratadas;

                       

III    promover  ou  aceitar  o  desvio  de  funções  dos
trabalhadores da contratada, mediante a utilização destes
em  atividades  distintas  daquelas  previstas  no  objeto  da
contratação e em relação à função específica para a qual
o trabalhador foi contratado; e

                       

IV  –  considerar  os  trabalhadores  da  contratada  como
colaboradores  eventuais  do  próprio  órgão  ou  entidade
responsável  pela  contratação,  especialmente  para  efeito
de concessão de diárias e passagens.

                       

Art.  11.  A  contratação  de  serviços  continuados  deverá
adotar unidade de medida que permita a mensuração dos
resultados para o pagamento da contratada, e que elimine
a  possibilidade  de  remunerar  as  empresas  com  base  na
quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho.

                       

§  1   Excepcionalmente  poderá  ser  adotado  critério  de
remuneração  da  contratada  por  postos  de  trabalho  ou
quantidade  de  horas  de  serviço  quando  houver
inviabilidade  da  adoção  do  critério  de  aferição  dos
resultados.

º

                         

§ 2  Quando da adoção da unidade de medida por postos
de trabalho ou horas de serviço, admitese a flexibilização
da  execução  da  atividade  ao  longo  do  horário  de
expediente,  vedandose  a  realização  de  horas  extras  ou
pagamento  de  adicionais  não  previstos  nem  estimados
originariamente no instrumento convocatório.

º

           

§  3   Os  critérios  de  aferição  de  resultados  deverão  ser
preferencialmente dispostos na forma de Acordos de Nível
de Serviços, conforme dispõe esta  Instrução Normativa e
que deverá  ser  adaptado às metodologias  de  construção
de  ANS  disponíveis  em modelos  técnicos  especializados
de contratação de serviços, quando houver.

º

 

§  4   Para  a  adoção  do  Acordo  de  Nível  de  Serviço  éº
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preciso  que  exista  critério  objetivo  de  mensuração  de
resultados,  preferencialmente  pela  utilização  de
ferramenta  informatizada,  que  possibilite  à Administração
verificar se os resultados contratados foram realizados nas
quantidades  e  qualidades  exigidas,  e  adequar  o
pagamento aos resultados efetivamente obtidos. (Incluído
pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de  outubro  de
2009.)

 

Art.  12. O órgão ou entidade  contratante,  na  contratação
de serviços de natureza intelectual ou estratégicos, deverá
estabelecer  a  obrigação  da  contratada  de  promover  a
transição  contratual  com  transferência  de  tecnologia  e
técnicas  empregadas,  sem  perda  de  informações,
podendo  exigir,  inclusive,  a  capacitação  dos  técnicos  da
contratante  ou  da  nova  empresa  que  continuará  a
execução dos serviços.

 

Art.  13.  A  Administração  não  se  vincula  às  disposições
contidas  em  Acordos  e  Convenções  Coletivas  que  não
tratem  de  matéria  trabalhista,  tais  como  as  que
estabeleçam  valores  ou  índices  obrigatórios  de  encargos
sociais  ou  previdenciários,  bem  como  de  preços  para  os
insumos relacionados ao exercício da atividade. (Redação
dada pela  Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de
2009)

 

DO PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA

                       

Art.  14.  A  contratação  de  prestação  de  serviços  será
sempre precedida  da apresentação do Projeto Básico  ou
Termo  de  Referência,  que  deverá  ser  preferencialmente
elaborado  por  técnico  com  qualificação  profissional
pertinente às especificidades do serviço a ser contratado,
devendo o Projeto ou o Termo ser  justificado e aprovado
pela autoridade competente.

 

Art. 15 O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá
conter:

                         

I  a justificativa da necessidade da contratação, dispondo,
dentre outros, sobre:

                       

a) motivação da contratação;

                         

b)  benefícios  diretos  e  indiretos  que  resultarão  da
contratação;
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c)  conexão  entre  a  contratação  e  o  planejamento
existente,  sempre  que  possível;  (Redação  dada  pela
Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

  

d)  agrupamento  de  itens  em  lotes,  quando  houver;
(Redação  dada  pela  Instrução Normativa  nº  3,  de  16  de
outubro de 2009)

 

e) critérios ambientais adotados, se houver;

                         

f) natureza do serviço, se continuado ou não;

            

g) inexigibilidade ou dispensa de licitação, se for o caso; e

                        

h) referências a estudos preliminares, se houver.

                        

II    o  objetivo,  identificando  o  que  se  pretende  alcançar
com a contratação;

 

III    o  objeto  da  contratação,  com  os  produtos  e  os
resultados esperados com a execução do serviço;

 

IV    a  descrição  detalhada  dos  serviços  a  serem
executados,  e  das  metodologias  de  trabalho,
nomeadamente a necessidade, a  localidade, o horário de
funcionamento  e  a  disponibilidade  orçamentária  e
financeira do órgão ou entidade, nos termos do art. 12 da
Lei  n   8.666,  de  1993,  com  a  definição  da  rotina  de
execução, evidenciando:

º

 

a) freqüência e periodicidade;

 

b)  ordem  de  execução,  quando  couber;  (Redação  dada
pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de  outubro  de
2009)

 

c)  procedimentos,  metodologias  e  tecnologias  a  serem
empregadas,  quando  for  o  caso;  (Redação  dada  pela
Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)
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d) deveres e disciplina exigidos; e

                         

e) demais especificações que se fizerem necessárias.

                       

V    a  justificativa  da  relação  entre  a  demanda  e  a
quantidade de serviço a ser contratada, acompanhada , no
que  couber,  dos  critérios  de  medição  utilizados,
documentos  comprobatórios,  fotografias  e  outros  meios
probatórios que se fizerem necessários;

                          

VI  o modelo de ordem de serviço, sempre que houver a
previsão  de  que  as  demandas  contratadas  ocorrerão
durante  a  execução  contratual,  e  que  deverá  conter  os
seguintes campos:

                        

a)  a  definição  e  especificação  dos  serviços  a  serem
realizados;

            

b) o volume de serviços solicitados e realizados, segundo
as métricas definidas;

            

c) os resultados ou produtos solicitados e realizados;

            

d) prévia estimativa da quantidade de horas demandadas
na  realização  da  atividade  designada,  com  a  respectiva
metodologia utilizada para a sua quantificação, nos casos
em  que  a  única  opção  viável  for  a  remuneração  de
serviços por horas trabalhadas;

            

e)  o  cronograma  de  realização  dos  serviços,  incluídas
todas as tarefas significativas e seus respectivos prazos;

            

f)  custos  da  prestação  do  serviço,  com  a  respectiva
metodologia utilizada para a quantificação desse valor;

                          

g) a avaliação da qualidade dos serviços  realizados e as
justificativas do avaliador; e

                          

h)  a  identificação  dos  responsáveis  pela  solicitação,  pela
avaliação  da  qualidade  e  pela  ateste  dos  serviços
realizados, os quais não podem ter nenhum vínculo com a
empresa contratada.
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VII  a metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos
serviços executados;

                          

VIII    a  necessidade,  quando  for  o  caso,  devidamente
justificada,  dos  locais  de  execução  dos  serviços  serem
vistoriados  previamente  pelos  licitantes,  devendo  tal
exigência,  sempre  que  possível,  ser  substituída  pela
divulgação  de  fotografias,  plantas,  desenhos  técnicos  e
congêneres;

                       

IX  o enquadramento ou não do serviço contratado como
serviço comum para fins do disposto no art. 4  do Decreto
5.450, de 31 de maio de 2005;

º

                        

X  a unidade de medida utilizada para o tipo de serviço a
ser  contratado,  incluindo as métricas, metas e  formas de
mensuração adotadas, dispostas, sempre que possível, na
forma  de  Acordo  de  Níveis  de  Serviços,  conforme
estabelece o inciso XVII deste artigo;

            

XI  o quantitativo da contratação;

            

XII    o  custo  estimado  da  contratação,  o  valor  máximo
global  e  mensal  estabelecido  em  decorrência  da
identificação  dos  elementos  que  compõem  o  preço  dos
serviços, definido da seguinte forma:

                        

a)  por  meio  do  preenchimento  da  planilha  de  custos  e
formação  de  preços,  observados  os  custos  dos  itens
referentes  ao  serviço,  podendo  ser  motivadamente
dispensada naquelas contratações em que a natureza do
seu objeto torne inviável ou desnecessário o detalhamento
dos  custos  para  aferição  da  exeqüibilidade  dos  preços
praticados; e

            

b)  por  meio  de  fundamentada  pesquisa  dos  preços
praticados  no  mercado  em  contratações  similares;  ou
ainda  por  meio  da  adoção  de  valores  constantes  de
indicadores  setoriais,  tabelas  de  fabricantes,  valores
oficiais  de  referência,  tarifas  públicas  ou  outros
equivalentes, se for o caso.

            

XIII    a  quantidade  estimada  de  deslocamentos  e  a
necessidade  de  hospedagem  dos  empregados,  com  as
respectivas estimativas de despesa, nos casos em que a
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execução de serviços eventualmente venha a ocorrer em
localidades  distintas  da  sede  habitual  da  prestação  do
serviço;

                        

XIV    a  produtividade  de  referência,  quando  cabível,  ou
seja,  aquela  considerada  aceitável  para  a  execução  do
serviço, sendo expressa pelo quantitativo físico do serviço
na  unidade  de  medida  adotada,  levandose  em
consideração, entre outras, as seguintes informações:

            

a) rotinas de execução dos serviços;

 

b)  quantidade  e  qualificação  da  mãodeobra  estimada
para execução dos serviços;

 

c)  relação  do  material  adequado  para  a  execução  dos
serviços  com  a  respectiva  especificação,  admitindose,
excepcionalmente,  desde  que  devidamente  justificado,  a
indicação da marca nos casos em que essa exigência for
imprescindível  ou  a  padronização  for  necessária,
recomendandose que a  indicação seja acompanhada da
expressão  “ou  similar”,  sempre  que  possível;  (Redação
dada pela  Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de
2009)

 

d)  relação  de  máquinas,  equipamentos  e  utensílios  a
serem utilizados; e

            

e) condições do local onde o serviço será realizado.

                          

XV  –  condições  que  possam  ajudar  na  identificação  do
quantitativo de pessoal e insumos necessários à execução
contratual, tais como:

            

a) quantitativo de usuários;

            

b)  horário  de  funcionamento  do  órgão  e  horário  em  que
deverão ser prestados os serviços;

            

c) restrições de área, identificando questões de segurança
institucional, privacidade, segurança, medicina do trabalho,
dentre outras;
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d) disposições normativas internas; e

            

e) instalações, especificandose a disposição de mobiliário
e equipamentos, arquitetura, decoração, dentre outras.

            

XVI  deveres da contratada e da contratante;

                        

  XVII    o  Acordo  de  Níveis  de  Serviços,  sempre  que
possível,  conforme  modelo  previsto  no  anexo  II,  deverá
conter:

            

a)  os  procedimentos  de  fiscalização  e  de  gestão  da
qualidade  do  serviço,  especificandose  os  indicadores  e
instrumentos de medição que serão adotados pelo órgão
ou entidade contratante;

            

b)  os  registros,  controles  e  informações  que  deverão  ser
prestados pela contratada; e

            

c)  as  respectivas  adequações  de  pagamento  pelo  não
atendimento das metas estabelecidas.

            

XVIII  critérios técnicos de julgamento das propostas, nas
licitações  do  tipo  técnica  e  preço,  conforme  estabelecido
pelo artigo 46 da Lei n  8.666, de 21 de junho de 1993.º

            

Art.  16.  Na  definição  do  serviço  a  ser  contratado,  são
vedadas as especificações que:

            

I    sejam  restritivas,  limitando  a  competitividade  do
certame,  exceto  quando  necessárias  e  justificadas  pelo
órgão contratante;

            

II    direcionem  ou  favoreçam  a  contratação  de  um
prestador específico;

            

III   não representem a real demanda de desempenho do
órgão  ou  entidade,  não  se  admitindo  especificações  que
não agreguem valor ao resultado da contratação ou sejam
superiores às necessidades do órgão; e
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IV    estejam  defasadas  tecnológica  e/ou
metodologicamente  ou  com  preços  superiores  aos  de
serviços com melhor desempenho.

            

Art.  17.  Quando  for  adotado  o  Acordo  de  Níveis  de
Serviços,  este  deverá  ser  elaborado  com  base  nas
seguintes diretrizes:

            

I    antes  da  construção  dos  indicadores,  os  serviços  e
resultados  esperados  já  deverão  estar  claramente
definidos  e  identificados,  diferenciandose  as  atividades
consideradas críticas das secundárias;

                          

II    os  indicadores  e  metas  devem  ser  construídos  de
forma  sistemática,  de  modo  que  possam  contribuir
cumulativamente para o resultado global do serviço e não
interfiram negativamente uns nos outros;

            

III    os  indicadores  devem  refletir  fatores  que  estão  sob
controle do prestador do serviço;

                          

IV  previsão de fatores, fora do controle do prestador, que
possam interferir no atendimento das metas;

                       

V    os  indicadores  deverão  ser  objetivamente
mensuráveis,  de  preferência  facilmente  coletáveis,
relevantes  e  adequados  à  natureza  e  características  do
serviço e compreensíveis.

                       

VI  evitar indicadores complexos ou sobrepostos;

                       

VII    as metas devem ser  realistas e definidas  com base
em uma comparação apropriada;

                       

VIII    os  pagamentos  deverão  ser  proporcionais  ao
atendimento  das  metas  estabelecidas  no  ANS,
observandose o seguinte:

                       

a)  as  adequações  nos  pagamentos  estarão  limitadas  a
uma  faixa  específica  de  tolerância,  abaixo  da  qual  o
fornecedor se sujeitará às sanções legais; e
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b) na determinação da  faixa de  tolerância de que  trata a
alínea anterior, considerarseá a  relevância da atividade,
com  menor  ou  nenhuma  margem  de  tolerância  para  as
atividades consideradas críticas.

                         

IX  o não atendimento das metas, por ínfima ou pequena
diferença,  em  indicadores  não  críticos,  poderá  ser  objeto
apenas de notificação nas primeiras ocorrências, de modo
a não comprometer a continuidade da contratação.

            

DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

 

Art.  18.  Os  instrumentos  convocatórios  de  licitação  e  os
atos  relativos  à  dispensa  ou  inexigibilidade  de  licitação,
bem  como  os  contratos  deles  decorrentes,  observarão,
além das disposições contidas na Lei n  8.666/93, na Lei
n   10.520/2002,  na  Lei  Complementar  n   123/2006,  no
Decreto  n   2.271/97  e  no  Decreto  n   6.204/2007,  o
disposto nesta Instrução Normativa e serão adaptados às
especificidades de cada caso.

º
º o

º º

                       

Art. 19. Os  instrumentos convocatórios devem o conter o
disposto  no  art.  40  da  Lei  n   8.666,  de  21  de  junho  de
1993, indicando ainda, quando couber:

º

                       

I  disposição específica que garanta que as atividades de
solicitação, avaliação e atestação dos serviços não sejam
realizadas  pela  mesma  empresa  contratada  para  a
realização  dos  serviços,  mediante  a  designação  de
responsáveis, devidamente qualificados para as atividades
e  sem  vínculo  com  a  empresa,  e  que  deverão  ser,
preferencialmente,  servidores  do  órgão  ou  entidade
contratante;

 

II    cláusula  específica  para  vedar  a  contratação  de  uma
mesma  empresa  para  dois  ou  mais  serviços  licitados,
quando,  por  sua  natureza,  esses  serviços  exigirem  a
segregação  de  funções,  tais  como  a  de  executor  e
fiscalizador,  assegurando  a  possibilidade  de  participação
de todos licitantes em ambos os itens, e estabelecendo a
ordem  de  adjudicação  entre  eles;  (Redação  dada  pela
Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

III    o  modelo  de  Planilha  de  Custos  e  Formação  de
Preços,  conforme Anexo  III  desta  Instrução Normativa,  o
qual  constituirá  anexo  do  ato  convocatório  e  deverá  ser
preenchido pelos proponentes;
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IV   a exigência de  realização de vistoria pelos  licitantes,
desde que devidamente justificada no projeto básico, a ser
atestada  por  meio  de  documento  emitido  pela
Administração;

                       

V    as  exigências  de  apresentação  e  condições  de
julgamento das propostas;

                       

VI  requisitos de habilitação dos licitantes;

 

VII    nas  licitações  tipo  "técnica  e  preço",  os  critérios  de
julgamento para comprovação da capacidade  técnica dos
licitantes;

 

VIII  o prazo de vigência contratual, prevendo, inclusive, a
possibilidade de prorrogação, quando couber;

 

IX  a exigência da indicação, quando da apresentação da
proposta, dos acordos ou convenções coletivas que regem
as  categorias  profissionais  vinculadas  à  execução  do
serviço,  quando  for  o  caso;  (Redação  dada  pela
Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

X    a  forma  como  será  contada  a  periodicidade  para  a
concessão  das  repactuações,  nas  contratações  de
serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de
obra,  conforme  definido  nos  artigos  37  a  41B  desta
Instrução  Normativa;  (Redação  dada  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013).

 

XI    indicação  das  sanções  cabíveis  por  eventual
descumprimento das obrigações contratuais pactuadas;

            

XII    a  necessidade  de  adequação  dos  pagamentos  ao
atendimento das metas na execução do serviço, com base
no  Acordo  de  Níveis  de  Serviço  e  nos  instrumentos  de
fiscalização  e medição  da  qualidade  definidos  no Projeto
Básico ou Termo de Referência;

                          

XIII  –  cláusula,  nas  contratações  de  serviços  não
continuados,  prevendo  que  os  pagamentos  estarão
condicionados  à  entrega  dos  produtos  atualizados  pela
contratada, que deverá:
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a)  manter  todas  as  versões  anteriores  para  permitir  o
controle das alterações; e

                          

b) garantir a entrega de  todos os documentos e produtos
gerados na execução, tais como o projeto, relatórios, atas
de reuniões, manuais de utilização, etc.

            

XIV    a  possibilidade  ou  não  da  participação  de
cooperativas, nos termos desta Instrução Normativa;

            

XV    as  hipóteses  de  substituição  dos  profissionais
alocados aos serviços contratados, quando for o caso, nos
termos  artigo  30,  §  10,  da  8.666/93,  exclusivamente  em
relação  aos  profissionais  integrantes  da  equipe  técnica
que será avaliada; e

 

XVI – regras que prevejam, nas contratações de serviços
não continuados, os seguintes direitos à contratante:

 

a)  o  direito  de  propriedade  intelectual  dos  produtos
desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e
atualizações  que  vierem  a  ser  realizadas,  logo  após  o
recebimento  de  cada  parcela,  de  forma  permanente,
permitindo  à  contratante  distribuir,  alterar  e  utilizar  os
mesmos sem limitações; e

            

b)  os  direitos  autorais  da  solução,  do  projeto,  de  suas
especificações  técnicas,  da  documentação  produzida  e
congêneres,  e  de  todos  os  demais  produtos  gerados  na
execução  do  contrato,  inclusive  aqueles  produzidos  por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização
sem que exista autorização expressa da contratante,  sob
pena  de multa,  sem  prejuízo  das  sanções  civis  e  penais
cabíveis.

 

XVII  –  regra  estabelecendo  que,  nas  eventuais
prorrogações  contratuais,  os  custos  não  renováveis  já
pagos  ou  amortizados  no  primeiro  ano  da  contratação
deverão ser eliminados como condição para a renovação;
(Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro
de 2009)

  

XVIII – disposição prevendo que a execução completa do
contrato só acontecerá quando o contratado comprovar o
pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à
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mão de obra utilizada, quando da contratação de serviço
continuado  com  dedicação  exclusiva  de  mão  de  obra;  e
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de
outubro de 2009)

 

XIX  exigência de garantia de execução do contrato, nos
moldes do art. 56 da Lei n  8.666, de 1993, com validade
durante a execução do  contrato e 3  (três) meses após o
término  da  vigência  contratual,  devendo  ser  renovada  a
cada  prorrogação,  observados  ainda  os  seguintes
requisitos: 

o

(Redação dada pela  Instrução Normativa nº
6, de 23 de dezembro de 2013)

 

a) a contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10
(dez)  dias  úteis,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério
do  órgão  contratante,  contado  da  assinatura  do  contrato,
comprovante de prestação de garantia, podendo optar por
caução  em  dinheiro  ou  títulos  da  dívida  pública,  seguro
garantia  ou  fiança  bancária,  sendo  que,  nos  casos  de
contratação  de  serviços  continuados  de  dedicação
exclusiva  de  mão  de  obra,  o  valor  da  garantia  deverá
corresponder a cinco por cento do valor  total do contrato;
(Incluído  pela    Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

b)  a garantia,  qualquer que seja a modalidade escolhida,
assegurará  o  pagamento  de:  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

1.  prejuízos  advindos  do  não  cumprimento  do  objeto  do
contrato; (  pela Instrução Normativa nº 4,
de 19 de março de 2015)

Redação dada

 

2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes
de  culpa  ou  dolo  durante  a  execução  do  contrato;
( pela Instrução Normativa nº 4, de 19 de
março de 2015)

 Redação dada

 

3.  multas  moratórias  e  punitivas  aplicadas  pela
Administração  à  contratada;  e  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

4.  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  de  qualquer
natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber;

( pela Instrução Normativa nº 4, de 19 de
março de 2015)

 Redação dada
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c)  a modalidade  segurogarantia  somente  será  aceita  se
contemplar todos os eventos indicados nos itens da alínea
"b", observada a legislação que rege a matéria; (

pela Instrução Normativa nº 4, de 19 de março de
2015)

 
Redação

dada

 

d)  a  garantia  em  dinheiro  deverá  ser  efetuada  na  Caixa
Econômica  Federal  em  conta  específica  com  correção
monetária,  em  favor  do  contratante;  (Incluído  pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

e) a  inobservância do prazo  fixado para apresentação da
garantia  acarretará  a  aplicação  de multa  de  0,07%  (sete
centésimos  por  cento)  do  valor  do  contrato  por  dia  de
atraso,  observado  o  máximo  de  2%  (dois  por  cento);
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

f)  o  atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  autoriza  a
Administração  a  promover  a  rescisão  do  contrato  por
descumprimento  ou  cumprimento  irregular  de  suas
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da
Lei  n   8.666,  de  1993; º (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

g)  o  garantidor  não  é  parte  para  figurar  em  processo
administrativo  instaurado  pelo  contratante  com  o  objetivo
de  apurar  prejuízos  e/ou  aplicar  sanções  à  contratada;
( pela Instrução Normativa nº 4, de 19 de
março de 2015)

 Redação dada

 

h)  a  garantia  será  considerada  extinta:  (Incluído  a  pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização
para  o  levantamento  de  importâncias  depositadas  em
dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração
da Administração, mediante termo circunstanciado, de que
a  contratada  cumpriu  todas  as  cláusulas  do  contrato;  e
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

2.  após  o  término  da  vigência  do  contrato,  devendo  o
instrumento convocatório estabelecer o prazo de extinção
da  garantia,  que  poderá  ser  estendido  em  caso  de
ocorrência  de  sinistro;  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
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i) o contratante executará a garantia na forma prevista na
legislação  que  rege  a  matéria;  ( pela
Instrução Normativa nº 4, de 19 de março de 2015)

 Redação  dada

 

j) Revogado; (Revogado pela Instrução Normativa nº 4,
de 19 de março de 2015)

 

k)  deverá  haver  previsão  expressa  no  contrato  e  seus
aditivos  de  que  a  garantia  prevista  no  inciso  XIX  deste
artigo somente será liberada ante a comprovação de que a
empresa  pagou  todas  as  verbas  rescisórias  trabalhistas
decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento
não  ocorra  até  o  fim  do  segundo  mês  após  o
encerramento  da  vigência  contratual,  a  garantia  será
utilizada  para  o  pagamento  dessas  verbas  trabalhistas,
conforme  estabelecido  no  art.  19A,  inciso  IV,  desta
Instrução  Normativa,  observada  a  legislação  que  rege  a
matéria.( pela  Instrução Normativa  nº  4,
de 19 de março de 2015)

 Redação dada

 

XX  –  menção  expressa  aos  dispositivos  de  tratamento
diferenciado  e  favorecido  para  as  microempresas  e
empresas  de  pequeno  porte  que  serão  observados  na
licitação, conforme previsto na Lei Complementar n  123,
de 2006 e no Decreto n   6.204,  de  2007; 

º
º (Incluído pela

Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

XXI  –  a  possibilidade  de  prorrogação  contratual  para  os
serviços  continuados,  respeitado  o  disposto  no  art.  57,
inciso  II  da  Lei  n   8.666,  de  1993; º (Incluído  pela
Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

XXII    o  critério  de  reajuste  de  preços,  observado  o
disposto  no  art.  40,  inciso  XI,  da  Lei  n   8.666,  de  1993;o

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 26 de
dezembro de 2013)

 

  XXIII    disposição  de  que  a  licitante,  Microempresa  ou
Empresa de Pequeno Porte,  que  venha a  ser  contratada
para a prestação de serviços mediante cessão de mão de
obra não poderá beneficiarse da condição de optante pelo
Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5 C
do  art.  18  da  Lei  Complementar  n   123,  de  14  de
dezembro  de  2006;  (

o
o

Incluído  pela  Instrução Normativa
nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

XXIV    disposição  prevendo  condições  de  habilitação
econômicofinanceira  nos  seguintes  termos:  (Incluído
pela  Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de
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2013)

 

a)  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis
referentes ao último exercício social, comprovando índices
de  Liquidez  Geral  –  LG,  Liquidez  Corrente  –  LC,  e
Solvência Geral – SG superiores a 1 (um); (Incluído pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

b)  Capital  Circulante  Líquido  ou  Capital  de  Giro  (Ativo
Circulante    Passivo  Circulante)  de,  no  mínimo,  16,66%
(dezesseis  inteiros  e  sessenta  e  seis  centésimos  por
cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o
balanço  patrimonial  e  as  demonstrações  contábeis  do
último  exercício  social;  (Redação  dada  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013 e retificada
conforme redação publicada na página 840 da Seção 1
do DOU nº 252, de 30 de dezembro de 2013)

 

c)  comprovação  de  patrimônio  líquido  de  10%  (dez  por
cento)  do  valor  estimado  da  contratação,  por  meio  da
apresentação  do  balanço  patrimonial  e  demonstrações
contábeis  do  último  exercício  social,  apresentados  na
forma  da  lei,  vedada  a  substituição  por  balancetes  ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data  da  apresentação  da  proposta;  (Redação dada  pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013 e
retificada  conforme  redação  publicada  na  página  840
da  Seção  1  do  DOU  nº  252,  de  30  de  dezembro  de
2013)

 

d)  declaração  do  licitante,  acompanhada  da  relação  de
compromissos assumidos, conforme modelo constante do
Anexo VIII, de que um doze avos dos contratos  firmados
com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada
vigentes na data apresentação da proposta não é superior
ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado
na  forma descrita na alínea  “c”,  observados os  seguintes
requisitos:  (Redação dada pela  Instrução Normativa nº
6, de 23 de dezembro de 2013)

 

1. a declaração deve ser acompanhada da Demonstração
do  Resultado  do  Exercício  –  DRE,  relativa  ao  último
exercício social; e (Incluído pela Instrução Normativa nº
6, de 23 de dezembro de 2013)

 

2.  caso  a  diferença  entre  a  declaração  e  a  receita  bruta
discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício
– DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento),
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para  mais  ou  para  menos,  o  licitante  deverá  apresentar
justificativas; e (Incluído pela  Instrução Normativa nº 6,
de 23 de dezembro de 2013)

 

e) certidão negativa de  feitos sobre  falência,  recuperação
judicial  ou  recuperação  extrajudicial,  expedida  pelo
distribuidor da sede do licitante; (Incluído pela Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

XXV    disposição  prevendo  condições  de  habilitação
técnica  nos  seguintes  termos:  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

a)  os  atestados  ou  declarações  de  capacidade  técnica
apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão para
desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em
características, quantidades e prazos com o objeto de que
trata  o  processo  licitatório;  e  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

b)  os  atestados  de  capacidade  técnicooperacional
deverão  referirse a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas
no  contrato  social  vigente;  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

XXVI    disposição  que  caracterize  como  falta  grave,
compreendida como falha na execução do contrato, o não
recolhimento  do  FGTS  dos  empregados  e  das
contribuições  sociais  previdenciárias,  bem  como  o  não
pagamento  do  salário,  do  valetransporte  e  do  auxílio
alimentação,  que  poderá  dar  ensejo  à  rescisão  do
contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária
e  da  declaração  de  impedimento  para  licitar  e  contratar
com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de
julho de 2002.  (Incluído pela  Instrução Normativa nº 6,
de 23 de dezembro de 2013 e retificado em 9 de janeiro
de 2014 – publicado no DOU nº 6, Seção 1, pg.58/59)

 

§  1   Nas  contratações  de  serviços  continuados,  o
instrumento  convocatório  poderá  estabelecer,  como
condição  para  as  eventuais  repactuações,  que  o
contratado  se  comprometerá  a  aumentar  a  garantia
prestada  com  os  valores  providos  pela  Administração  e
que não foram utilizados para o pagamento de férias.

º
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§ 2  Na definição dos requisitos de habilitação técnica dos
licitantes, conforme determina o artigo 30 da Lei n  8.666,
de  1993,  ou  na  definição  dos  critérios  de  julgamento  da
proposta  técnica,  no  caso  de  licitações  tipo  técnica  e
preço, é vedado:

º
º

                       

I   exigir ou atribuir pontuação para mais de um atestado
comprobatório  da  experiência  do  licitante  no  mesmo
critério de avaliação;

                       

II  a pontuação de atestados que foram exigidos para fins
de habilitação;

                       

III  exigir ou atribuir pontuação para qualificação que seja
incompatível  ou  impertinente  com  a  natureza  ou  a
complexidade do serviço ou da atividade a ser executada;
e

                       

IV  –  exigir  ou  atribuir  pontuação  para  a  alocação  de
profissionais de nível e qualificação superior ou inferior aos
graus  de  complexidade  das  atividades  a  serem
executadas, devendose exigir a indicação de profissionais
de maior qualificação apenas para as tarefas de natureza
complexa; e

 

V  –  exigir  ou  atribuir  pontuação  para  experiência  em
atividades  consideradas  secundárias  ou  de  menor
relevância  para  a  execução  do  serviço.  (Incluído  pela
Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

§  3   Sendo  permitida  a  participação  de  cooperativas,  o
instrumento  convocatório  deve  exigir,  na  fase  de
habilitação:

º

 

I   a  relação dos cooperados que atendem aos  requisitos
técnicos exigidos para a  contratação e  que executarão o
contrato,  com  as  respectivas  atas  de  inscrição  e  a
comprovação de que estão domiciliados na  localidade da
sede  da  cooperativa,  respeitado  o  disposto  nos  arts.  4 ,
inciso XI, 21,  inciso I e 42, §§ 2  a 6  da Lei n  5.764, de
1971; 

º
º º º

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de
16 de outubro de 2009)

 

II    a  declaração  de  regularidade  de  situação  do
contribuinte  individual  –  DRSCI  de  cada  um  dos
cooperados relacionados;
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III  –  a  comprovação  do  capital  social  proporcional  ao
número  de  cooperados  necessários  à  prestação  do
serviço;

            

IV – o registro previsto na Lei 5.764, art. 107;

 

V – a comprovação de integração das respectivas quotas
partes  por  parte  dos  cooperados  que  executarão  o
contrato; e

            

VI    os  seguintes  documentos  para  a  comprovação  da
regularidade jurídica da cooperativa:

                        

a) ata de fundação;

            

b) estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou;

            

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com
a ata da assembléia que os aprovou;

                          

d)  editais  de  convocação  das  três  últimas  assembléias
gerais extraordinárias;

            

e)  três  registros  de  presença  dos  cooperados  que
executarão  o  contrato  em  assembléias  gerais  ou  nas
reuniões seccionais; e

            

f)  ata  da  sessão  que  os  cooperados  autorizaram  a
cooperativa a contratar o objeto da licitação;

 

VII – a última auditoria contábilfinanceira da cooperativa,
conforme dispõe o art.  112 da Lei  n   5.764,  de 1971,  ou
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria
não  foi  exigida  pelo  órgão  fiscalizador. 

º

(Incluído  pela
Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

§  4   Para  efeito  de  comprovação  do  disposto  no  inciso
XXIII,  a  contratada  deverá  apresentar  cópia  do  ofício,
enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de
entrega  e  recebimento,  comunicando  a  assinatura  do
contrato  de  prestação  de  serviços  mediante  cessão  de

º
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mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao
da  ocorrência  da  situação  de  vedação.  (Incluído  pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

§  5   Na  contratação  de  serviços  continuados,  a
Administração Pública poderá exigir do licitante: 

º
(Incluído

pela  Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de
2013)

 

I    comprovação  de  que  tenha  executado  serviços  de
terceirização  compatíveis  em  quantidade  com  o  objeto
licitado por período não inferior a 3 (três) anos; e (Incluído
pela  Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de
2013)

 

II    declaração  de  que  o  licitante  instalará  escritório  em
local  (cidade/município)  previamente  definido  pela
Administração, a ser comprovado no prazo máximo de 60
(sessenta)  dias  contado  a  partir  da  vigência  do  contrato.
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

§  6     Para  a  comprovação  da  experiência  mínima  de  3
(três)  anos  prevista  no  inciso  I  do  §  5 ,  será  aceito  o
somatório  de  atestados. 

º
º

(Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

§ 7   Na contratação de serviços continuados com mais de
40  (quarenta)  postos,  o  licitante  deverá  comprovar  que
tenha  executado  contrato(s)  com  um  mínimo  de  50%
(cinquenta por cento) do número de postos de  trabalho a
serem  contratados. 

º

(Incluído  pela  Instrução  Normativa
nº 6, de 23 de dezembro de 2013 e retificado conforme
redação publicada na página 86 da Seção 1 do DOU nº
68, de 9 de abril de 2014)

 

§  8     Quando  o  número  de  postos  de  trabalho  a  ser
contratado  for  igual ou  inferior a 40  (quarenta), o  licitante
deverá  comprovar  que  tenha  executado  contrato(s)  com
um mínimo de 20 (vinte) postos. 

º

(Incluído pela Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013 e retificado
conforme redação publicada na página 86 da Seção 1
do DOU nº 68, de 9 de abril de 2014)

 

§ 9    Somente serão aceitos atestados expedidos após a
conclusão  do  contrato  ou  se  decorrido,  pelo  menos,  um
ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser

º
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executado  em  prazo  inferior.  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

§ 10.  O licitante deve disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados,  apresentando,  dentre  outros  documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual  da  contratante  e  local  em  que  foram  prestados  os
serviços. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23
de dezembro de 2013)

 

§  11.  Justificadamente,  a  depender  da  especificidade  do
objeto a ser licitado, os requisitos de qualificação técnica e
econômicofinanceira constantes deste artigo poderão ser
adaptados,  suprimidos  ou  acrescidos  de  outros
considerados importantes para a contratação, observado o
disposto  nos  arts.  27  a  3l  da  Lei  n   8.666,  de  1993.º
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

§ 12 Para a comprovação do disposto nos §§ 7º e 8º, será
aceito  o  somatório  de  atestados  que  comprovem  que  o
licitante  gerencia  ou  gerenciou  serviços  de  terceirização
compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a
3 (três) anos (Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de
24 de junho de 2014)

 

Art.  19A.    O  edital  deverá  conter  ainda  as  seguintes
regras  para  a  garantia  do  cumprimento  das  obrigações
trabalhistas nas contratações de serviços continuados com
dedicação exclusiva de mão de obra: (Redação dada pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

I    previsão  de  provisionamento  de  valores  para  o
pagamento  das  férias,  13   (décimo  terceiro)  salário  e
verbas  rescisórias  aos  trabalhadores  da  contratada,  que
serão depositados pela Administração em conta vinculada
específica,  conforme  o  disposto  no  Anexo  VII  desta
Instrução  Normativa; 

º

(Redação  dada  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

a) (revogado) (Revogado pela Instrução Normativa nº 3,
de 24 de junho de 2014)

 

b) (revogado) (Revogado pela Instrução Normativa nº 3,
de 24 de junho de 2014)
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c) (revogado) (Revogado pela Instrução Normativa nº 3,
de 24 de junho de 2014)

 

d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das
verbas rescisórias; e (Incluído pela Instrução Normativa
nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

e)    (revogado  pela  Instrução Normativa  06,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

II  – 
)

(revogado  pela  Instrução  Normativa  06,  de  23  de
dezembro de 2013

 

III    previsão  de  que  o  pagamento  dos  salários  dos
empregados pela empresa contratada deverá ser feito por
depósito bancário, na conta dos empregados, em agências
situadas  na  localidade  ou  região  metropolitana  em  que
ocorre  a  prestação  dos  serviços;  (Redação  dada  pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

IV    a  obrigação  da  contratada  de,  no  momento  da
assinatura  do  contrato,  autorizar  a  Administração
contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma
prevista  na  alínea  “k”  do  inciso  XIX  do  art.  19  desta
Instrução  Normativa;  (Redação  dada  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

                      

V    a  obrigação  da  contratada  de,  no  momento  da
assinatura  do  contrato,  autorizar  a  Administração
contratante  a  fazer  o  desconto  nas  faturas  e  realizar  os
pagamentos  dos  salários  e  demais  verbas  trabalhistas
diretamente  aos  trabalhadores,  bem  como  das
contribuições  previdenciárias  e  do  FGTS,  quando  estes
não  forem  adimplidos;  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

VI    disposição  prevendo  que  a  contratada  deverá
viabilizar,  no  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  contados  do
início  da  prestação  dos  serviços,  a  emissão  do  Cartão
Cidadão  expedido  pela  Caixa  Econômica  Federal  para
todos  os  empregados;  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
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VII    disposição  prevendo  que  a  contratada  deverá
viabilizar,  no  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  contados  do
início  da  prestação  dos  serviços,  o  acesso  de  seus
empregados, via  internet, por meio de senha própria, aos
sistemas  da  Previdência  Social  e  da  Receita  do  Brasil,
com  o  objetivo  de  verificar  se  as  suas  contribuições
previdenciários foram recolhidas; (Incluído pela Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

  VIII    disposição  prevendo  que  a  contratada  deverá
oferecer  todos  os  meios  necessários  aos  seus
empregados  para  obtenção  de  extrato  de  recolhimento
sempre  que  solicitado  pela  fiscalização.  (Incluído  pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

§  1   Os  valores  provisionados  na  forma  do  inciso  I
somente serão liberados para o pagamento das verbas de
que  trata  e  nas  seguintes  condições: 

º

(Incluído  pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

I  parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13
(décimo  terceiro)  salário  dos  empregados  vinculados  ao
contrato,  quando  devido; 

º

(Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

II    parcialmente, pelo  valor  correspondente às  férias e a
um  terço  de  férias  previsto  na  Constituição,  quando  do
gozo de  férias pelos empregados vinculados ao contrato;
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

III    parcialmente,  pelo  valor  correspondente  ao  13
(décimo terceiro) salário proporcional,  férias proporcionais
e à indenização compensatória porventura devida sobre o
FGTS,  quando  da  dispensa  de  empregado  vinculado  ao
contrato; e 

º

(Incluído pela  Instrução Normativa nº 6, de
23 de dezembro de 2013)

 

IV  ao final da vigência do contrato, para o pagamento das
verbas  rescisórias.  (Incluído  pela  Instrução  Normativa
nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

§  2º Os  casos  de  comprovada  inviabilidade  de  utilização
da  conta  vinculada  deverão  ser  justificados  pela
autoridade  competente.  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
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§  3º    Em  caso  de  impossibilidade  de  cumprimento  do
disposto  no  inciso  III  do  caput  deste  artigo,  a  contratada
deverá  apresentar  justificativa,  a  fim  de  que  a
Administração possa verificar a realização do pagamento.
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

§ 4     O  saldo  existente  na  conta  vinculada  apenas  será
liberado  com  a  execução  completa  do  contrato,  após  a
comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos
os  encargos  trabalhistas  e  previdenciários  relativos  ao
serviço  contratado. 

º

(Incluído  pela  Instrução  Normativa
nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

§  5     Quando  não  for  possível  a  realização  dos
pagamentos  a  que  se  refere  o  inciso  V  do  caput  deste
artigo  pela  própria  administração,  esses  valores  retidos
cautelarmente  serão  depositados  junto  à  Justiça  do
Trabalho,  com  o  objetivo  de  serem  utilizados
exclusivamente  no  pagamento  de  salários  e  das  demais
verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e
FGTS. 

º

(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23
de dezembro de 2013)

 

Art. 20.  É vedado à Administração fixar nos instrumentos
convocatórios:

 

I    o  quantitativo  de  mãodeobra  a  ser  utilizado  na
prestação do serviço, devendo sempre adotar unidade de
medida que permita a quantificação da mão de obra que
será  necessária  à  execução  do  serviço;  (Redação  dada
pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de  outubro  de
2009)

 

II    (revogado);  (Revogado pela  Instrução Normativa nº
3, de 16 de outubro de 2009)

 

III    os  benefícios,  ou  seus  valores,  a  serem  concedidos
pela contratada aos seus empregados, devendo adotar os
benefícios  e  valores  previstos  em  acordo,  dissídio  ou
convenção  coletiva,  como  mínimo  obrigatório,  quando
houver;  (Redação dada pela  Instrução Normativa nº 3,
de 16 de outubro de 2009)

 

IV   exigências de  fornecimento de bens ou serviços não
pertinentes ao objeto a ser contratado sem que exista uma
justificativa  técnica  que  comprove  a  vantagem  para  a
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Administração; (Redação dada pela Instrução Normativa
nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

V    exigência  de  qualquer  documento  que  configure
compromisso de terceiro alheio à disputa;

 

VI  exigência de comprovação de filiação a Sindicato ou a
Associação de Classe, como condição de participação na
licitação,  exceto  quando  a  lei  exigir  a  filiação  a  uma
Associação de Classe como condição para o exercício da
atividade, como nos casos das profissões regulamentadas
em  Lei,  tais  como  a  advocacia,  engenharia,  medicina  e
contabilidade; (Redação dada pela Instrução Normativa
nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

VII   exigência de comprovação de quitação de anuidade
junto  a  entidades  de  classe  como  condição  de
participação;

 

VIII    exigência  de  certidão  negativa  de  protesto  como
documento habilitatório

 

IX   a obrigação do contratante de  ressarcir as despesas
de  hospedagem  e  transporte  dos  trabalhadores  da
contratada designados para realizar serviços em unidades
fora da localidade habitual de prestação dos serviços que
não  estejam  previstos  nem  orçados  no  contrato;  e
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de
outubro de 2009)

 

X – quantitativos ou valores mínimos para custos variáveis
decorrentes de eventos futuros e  imprevisíveis,  tais como
o  quantitativo  de  vale  transporte  a  ser  fornecido  pela
eventual  contratada  aos  seus  trabalhadores,  ficando  a
contratada  com  a  responsabilidade  de  prover  o
quantitativo que for necessário, conforme dispõe o art. 23
desta  Instrução  Normativa.  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

§  1   Exigências  de  comprovação  de  propriedade,
apresentação de laudos e licenças de qualquer espécie só
serão devidas pelo vencedor da licitação; dos proponentes
poderseá  requisitar  tão  somente  declaração  de
disponibilidade ou de que a empresa reúne condições de
apresentálos no momento oportuno.

º

 

§ 2  O  disposto  no  inciso  IX  não  impede  a  exigência  noº
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instrumento  convocatório  que  os  proponentes  ofertem
preços  para  as  necessidades  de  deslocamento  na
prestação do  serviço,  conforme previsto  no  inciso XIII  do
art.  15  desta  Instrução  Normativa.  (Redação  dada  pela
Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

DAS PROPOSTAS           

 

Art. 21. As propostas deverão ser apresentadas de forma
clara  e  objetiva,  em  conformidade  com  o  instrumento
convocatório,  devendo  conter  todos  os  elementos  que
influenciam  no  valor  final  da  contratação,  detalhando,
quando for o caso:

                          

I   os preços unitários, o valor mensal e o valor global da
proposta,  conforme  o  disposto  no  instrumento
convocatório;

            

II    os  custos  decorrentes  da  execução  contratual,
mediante  o  preenchimento  do  modelo  de  planilha  de
custos e formação de preços estabelecido no instrumento
convocatório;

            

III    a  indicação  dos  sindicatos,  acordos  coletivos,
convenções coletivas ou sentenças normativas que regem
as categorias profissionais que executarão o serviço e as
respectivas datas bases e vigências, com base no Código
Brasileiro de Ocupações – CBO;

                        

IV  produtividade adotada, e se esta for diferente daquela
utilizada  pela  Administração  como  referência,  mas
admitida  pelo  instrumento  convocatório,  a  respectiva
comprovação de exeqüibilidade;

                          

V    a  quantidade  de  pessoal  que  será  alocado  na
execução contratual; e

            

VI    a  relação  dos  materiais  e  equipamentos  que  serão
utilizados  na  execução  dos  serviços,  indicando  o
quantitativo e sua especificação.

            

Art.  22. Quando permitido no edital,  e  de acordo  com as
regras  previstas  nesta  Instrução  Normativa,  os  licitantes
poderão  apresentar  produtividades  diferenciadas  daquela
estabelecida  no  ato  convocatório  como  referência,  desde
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que não alterem o objeto da contratação, não contrariem
dispositivos  legais  vigentes  e  apresentem  justificativa,
devendo comproválas por meio de provas objetivas,  tais
como:

                          

I    relatórios  técnicos  elaborados  por  profissional
devidamente  registrado  nas  entidades  profissionais
competentes compatíveis com o objeto da contratação;

                          

II    manual  de  fabricante  que  evidencie,  de  forma
inequívoca,  capacidade  operacional  e  produtividade  dos
equipamentos utilizados;

                          

III    atestado  do  fabricante  ou  de  qualquer  órgão  técnico
que evidencie o rendimento e a produtividade de produtos
ou serviços; e

            

IV    atestados  detalhados  fornecidos  por  pessoa  jurídica
de direito  público ou privado que  venham a  comprovar  e
exeqüibilidade da produtividade apresentada.

            

Parágrafo  único.  A  apresentação  das  propostas  implica
obrigatoriedade  do  cumprimento  das  disposições  nelas
contidas,  assumindo  o  proponente  o  compromisso  de
executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários,  em  quantidades  e  qualidades  adequadas  à
perfeita  execução  contratual,  promovendo,  quando
requerido, sua substituição.

 

Art. 23. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente
de  eventual  equívoco  no  dimensionamento  dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementálos,
caso  o  previsto  inicialmente  em  sua  proposta  não  seja
satisfatório  para  o  atendimento  ao  objeto  da  licitação
exceto  quando  ocorrer  algum  dos  eventos  arrolados  nos
incisos do § 1  do art. 57 da Lei n  8.666, de 1993.º º

 

§ 1  O disposto no caput deve ser observado ainda para
os  custos  variáveis  decorrentes  de  fatores  futuros  e
incertos,  tais  como os  valores provido  com o quantitativo
de  vale  transporte. 

º

(Redação  dada  pela  Instrução
Normativa 04, de 11 de novembro de 2009)

 

§  2   Caso  a  proposta  apresente  eventual  equívoco  no
dimensionamento  dos  quantitativos  que  favoreça  a
contratada,  este  será  revertido  como  lucro  durante  a

º
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vigência  da  contratação,  mas  poderá  ser  objeto  de
negociação  para  a  eventual  prorrogação  contratual.
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de
outubro de 2009)

 

Art.  24.  Quando  a modalidade  de  licitação  for  pregão,  a
planilha  de  custos  e  formação  de  preços  deverá  ser
entregue e analisada no momento da aceitação do  lance
vencedor, em que poderá ser ajustada, se possível, para
refletir corretamente os custos envolvidos na contratação,
desde  que  não  haja  majoração  do  preço  proposto.
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de
outubro de 2009)

 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

 

Art.  25.  Para  a  contratação  de  serviços  deverão  ser
adotados,  preferencialmente,  os  tipos de  licitação  "menor
preço" ou  "técnica e preço",  ressalvadas as hipóteses de
dispensa ou inexigibilidade previstas na legislação.

 

Art.  26.A  licitação  do  tipo  "menor  preço"  para  a
contratação de serviços considerados comuns deverá ser
realizada  na  modalidade  Pregão,  conforme  dispõe  o
Decreto  nº  5.450,  de  2005,  preferencialmente  na  forma
eletrônica.

 

Parágrafo  único.  Em  consequência  da  padronização
existente no mercado de TI, a maioria dos bens e serviços
de tecnologia da informação estão aderentes a protocolos,
métodos  e  técnicas  pré‑estabelecidos  e  conhecidos,
sendo, portanto,  via de  regra,  considerados comuns para
fins  de  utilização  da  modalidade  Pregão.  (Incluído  pela
Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

                        

Art.  27.  A  licitação  tipo  "técnica  e  preço"  deverá  ser
excepcional, somente admitida para serviços que  tenham
as seguintes características:

            

I  natureza predominantemente intelectual;

            

II    grande  complexidade  ou  inovação  tecnológica  ou
técnica; ou
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III  possam ser executados com diferentes metodologias,
tecnologias, alocação de recursos humanos e materiais e:

            

a)  não  se  conheça  previamente  à  licitação  qual  das
diferentes  possibilidades  é  a  que  melhor  atenderá  aos
interesses do órgão ou entidade;

            

b) nenhuma das soluções disponíveis no mercado atenda
completamente  à  necessidade  da  Administração  e  não
exista consenso entre os especialistas na área sobre qual
seja a melhor solução, sendo preciso avaliar as vantagens
e  desvantagens  de  cada  uma  para  verificar  qual  a  que
mais se aproxima da demanda; ou

            

c) exista o interesse de ampliar a competição na licitação,
adotandose exigências menos restritivas e pontuando as
vantagens que eventualmente forem oferecidas.

            

§  1   A  licitação  tipo  "técnica  e  preço"  não  deverá  ser
utilizada quando existir  recomendação contrária por parte
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e Gestão  para  o
serviço a ser contratado.

º

                       

§ 2  A adoção do tipo de licitação descrito no caput deverá
ser feita mediante justificativa, consoante o disposto neste
artigo.

º

                       

§  3   É  vedada  a  atribuição  de  fatores  de  ponderação
distintos  para  os  índices  técnica  e  preço  sem  que  haja
justificativa para essa opção.

º

                       

Art.  28.  As  propostas  apresentadas  deverão  ser
analisadas  e  julgadas  de  acordo  com  o  disposto  nas
normas  legais  vigentes,  e  ainda  em  consonância  com  o
estabelecido  no  instrumento  convocatório,  conforme
previsto nos artigos 43, 44, 45, 46 e 48 da Lei n  8.666, de
1993, e na Lei n  10.520, de 2002.

º
º

                       

Parágrafo  único.  Nas  licitações  tipo  "técnica  e  preço",  o
julgamento  das  propostas  deverá  observar  os  seguintes
procedimentos:
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I    o  fator  qualidade  será  aferido  mediante  critérios
objetivos,  não  se  admitindo  a  indicação  da  entidade
certificadora específica, devendo o órgão assegurarse de
que  o  certificado  se  refira  à  área  compatível  com  os
serviços licitados;

                       

II    a  atribuição  de  pontuação  ao  fator  desempenho  não
poderá ser  feita com base na apresentação de atestados
relativos à duração de trabalhos realizados pelo licitante;

                       

III  é vedada a atribuição de pontuação progressiva a um
número  crescente  de  atestados  comprobatórios  de
experiência de idêntico teor;

                       

IV    poderá  ser  apresentado  mais  de  um  atestado
relativamente  ao  mesmo  quesito  de  capacidade  técnica,
quando  estes  forem  necessários  para  a  efetiva
comprovação da aptidão solicitada; e

            

V    Na  análise  da  qualificação  do  corpo  técnico  que
executará o serviço, deve haver proporcionalidade entre a
equipe  técnica  pontuável  com  a  quantidade  de  técnicos
que  serão  efetivamente  alocados  na  execução  do  futuro
contrato.

            

Art. 29. Serão desclassificadas as propostas que:

            

I  contenham vícios ou ilegalidades;

            

II    não  apresentem  as  especificações  técnicas  exigidas
pelo Projeto Básico ou Termo de Referência;

                        

III    apresentarem  preços  finais  superiores  ao  valor
máximo  mensal  estabelecido  pelo  órgão  ou  entidade
contratante no instrumento convocatório;

            

IV    apresentarem  preços  que  sejam  manifestamente
inexeqüíveis; e

            

V    não  vierem  a  comprovar  sua  exeqüibilidade,  em
especial  em  relação  ao  preço  e  a  produtividade
apresentada.
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§ 1   Consideramse  preços  manifestamente  inexeqüíveis
aqueles  que,  comprovadamente,  forem  insuficientes  para
a  cobertura  dos  custos  decorrentes  da  contratação
pretendida.

º

            

§  2   A  inexeqüibilidade  dos  valores  referentes  a  itens
isolados da planilha de custos, desde que não contrariem
instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para
a desclassificação da proposta.

º

            

§ 3  Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de
preço,  ou  em  caso  da  necessidade  de  esclarecimentos
complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma
do  §  3   do  art.  43  da  Lei  n   8.666/93,  para  efeito  de
comprovação  de  sua  exeqüibilidade,  podendo  adotar,
dentre outros, os seguintes procedimentos:

º

º º

            

I    questionamentos  junto  à  proponente  para  a
apresentação de justificativas e comprovações em relação
aos custos com indícios de inexeqüibilidade;

            

II  verificação de acordos coletivos, convenções coletivas
ou  sentenças  normativas  em  dissídios  coletivos  de
trabalho;

            

III    levantamento  de  informações  junto  ao  Ministério  do
Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência
Social;

            

IV    consultas  a  entidades  ou  conselhos  de  classe,
sindicatos ou similares;

            

V  pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

            

VI    verificação  de  outros  contratos  que  o  proponente
mantenha  com  a  Administração  ou  com  a  iniciativa
privada;

            

VII    pesquisa  de  preço  com  fornecedores  dos  insumos
utilizados,  tais  como:  atacadistas,  lojas  de  suprimentos,
supermercados e fabricantes;

            

VIII   verificação de notas  fiscais dos produtos adquiridos
pelo proponente;
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IX    levantamento de  indicadores salariais ou  trabalhistas
publicados por órgãos de pesquisa;

 

X  estudos setoriais;

                       

XI  consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital,
Estadual ou Municipal;

 

XII    análise  de  soluções  técnicas  escolhidas  e/ou
condições excepcionalmente favoráveis que o proponente
disponha para a prestação dos serviços; e

 

XIII    demais  verificações  que  porventura  se  fizerem
necessárias.

 

§  4   Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se
realizem  diligências  para  aferir  a  exeqüibilidade  e  a
legalidade  das  propostas,  devendo  apresentar  as  provas
ou os indícios que fundamentam a suspeita.

º

 

§  5   Quando  o  licitante  apresentar  preço  final  inferior  a
30% da média dos preços ofertados para o mesmo item, e
a inexeqüibilidade da proposta não for flagrante e evidente
pela análise da planilha de custos, não sendo possível  a
sua  imediata  desclassificação,  será  obrigatória  a
realização  de  diligências  para  aferir  a  legalidade  e
exeqüibilidade da proposta.

º

 

Art.  29A.  A  análise  da  exeqüibilidade  de  preços  nos
serviços continuados com dedicação exclusiva da mão de
obra  do  prestador  deverá  ser  realizada  com  o  auxílio  da
planilha de custos e formação de preços, a ser preenchida
pelo  licitante  em  relação  à  sua  proposta  final  de  preço.
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de
outubro de 2009)

  

§ 1  O modelo de Planilha de custos e formação de preços
previsto no anexo III desta Instrução Normativa deverá ser
adaptado às especificidades do serviço e às necessidades
do  órgão  ou  entidade  contratante,  de  modo  a  permitir  a
identificação  de  todos  os  custos  envolvidos  na  execução
do serviço. 

º

(Incluído pela  Instrução Normativa nº 3, de
16 de outubro de 2009)
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§ 2  Erros  no preenchimento da Planilha não  são motivo
suficiente  para  a  desclassificação  da  proposta,  quando  a
Planilha  puder  ser  ajustada  sem  a  necessidade  de
majoração  do  preço  ofertado,  e  desde  que  se  comprove
que este  é  suficiente  para  arcar  com  todos  os  custos  da
contratação. 

º

(Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de
16 de outubro de 2009)

 

§  3     É  vedado  ao  órgão  ou  entidade  contratante  fazer
ingerências na  formação de preços privados por meio da
proibição  de  inserção  de  custos  ou  exigência  de  custos
mínimos  que  não  estejam  diretamente  relacionados  à
exequibilidade  dos  serviços  e  materiais  ou  decorram  de
encargos  legais. 

o

(Redação  dada  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

I  –  (revogado)  (Revogado pela  Instrução Normativa  nº
3, de 24 de junho de 2014)

II –  (revogado)  (Revogado pela  Instrução Normativa nº
3, de 24 de junho de 2014)

 

III – (revogado) (Revogado pela Instrução Normativa nº
3, de 24 de junho de 2014)

IV – (revogado) (Revogado pela Instrução Normativa nº
3, de 24 de junho de 2014)

 

Art.  29B.  (Revogado  pela  Instrução  Normativa  nº  04,
de 11 de novembro de 2009)

 

§ 1  º (Revogado pela  Instrução Normativa nº 04, de 11
de novembro de 2009.)

 

I  (Revogado pela Instrução Normativa nº 04, de 11 de
novembro de 2009.)

 

II  (Revogado pela Instrução Normativa nº 04, de 11 de
novembro de 2009.)

 

III    (Revogado  pela  Instrução Normativa  nº  04,  de  11
de novembro de 2009.)

 

IV    (Revogado pela  Instrução Normativa nº  04,  de  11
de novembro de 2009.)
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V  (Revogado pela Instrução Normativa nº 04, de 11 de
novembro de 2009.)

 

VI    (Revogado pela  Instrução Normativa nº  04,  de  11
de novembro de 2009.)

 

VII  (Revogado pela  Instrução Normativa nº 04, de 11
de novembro de 2009.)

 

VIII  (Revogado pela Instrução Normativa nº 04, de 11
de novembro de 2009.)

 

IX    (Revogado pela  Instrução Normativa nº  04,  de  11
de novembro de 2009.)

 

X  (Revogado pela Instrução Normativa nº 04, de 11 de
novembro de 2009.)

 

XI    (Revogado pela  Instrução Normativa nº  04,  de  11
de novembro de 2009.)

 

XII  (Revogado pela  Instrução Normativa nº 04, de 11
de novembro de 2009.)

 

XIII  (Revogado pela Instrução Normativa nº 04, de 11
de novembro de 2009.)

 

§ 2  º (Revogado pela  Instrução Normativa nº 04, de 11
de novembro de 2009.)

 

§ 3  º (Revogado pela  Instrução Normativa nº 04, de 11
de novembro de 2009.)

 

DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS

 

Art. 30. A duração dos contratos ficará adstrita à vigência
dos  respectivos créditos orçamentários, podendo, quando
for  o  caso,  ser  prorrogada  até  o  limite  previsto  no  ato
convocatório,  observado  o  disposto  no  art.  57  da  Lei
8.666/93.
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§ 1  O prazo mínimo previsto para  início da prestação de
serviço  continuado  com  dedicação  exclusiva  dos
trabalhadores  da  contratada  deverá  ser  o  suficiente  de
modo a possibilitar a preparação do prestador para o  fiel
cumprimento do contrato.

º

                          

§  2   Toda  prorrogação  de  contratos  será  precedida  da
realização  de  pesquisas  de  preços  de  mercado  ou  de
preços  contratados  por  outros  órgãos  e  entidades  da
Administração Pública, visando a assegurar a manutenção
da contratação mais vantajosa para a Administração.

º

            

§ 3  A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a
Administração, deverá ser promovida mediante celebração
de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação
da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante.

º

            

§ 4  Nos contratos cuja duração, ou previsão de duração,
ultrapasse um exercício financeiro, indicarseá o crédito e
respectivo empenho para atender à despesa no exercício
em curso, bem como de cada parcela da despesa relativa
à  parte  a  ser  executada  em  exercício  futuro,  com  a
declaração de que, em termos aditivos ou apostilamentos,
indicarseão os créditos e empenhos para sua cobertura.

º

 

Art.  30A  Nas  contratações  de  serviço  continuado,  o
contratado  não  tem  direito  subjetivo  à  prorrogação
contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições
mais  vantajosas  para  a  Administração,  conforme
estabelece  o  art.  57,  inciso  II  da  Lei  n   8.666,  de  1993.º
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de
outubro de 2009)

 

§  1   Os  contratos  de  serviços  de  natureza  continuada
poderão ser prorrogados, a cada 12  (doze) meses, até o
limite de 60 (sessenta) meses, quando comprovadamente
vantajosos  para  a  Administração,  desde  que  haja
autorização  formal  da  autoridade  competente  e
observados os seguintes  requisitos: 

o

(Redação dada pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

I    os  serviços  tenham  sido  prestados  regularmente;
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de
dezembro de 2013)
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II   a Administração mantenha  interesse na  realização do
serviço; (Redação dada pela  Instrução Normativa nº 6,
de 23 de dezembro de 2013)

 

III    o  valor  do  contrato  permaneça  economicamente
vantajoso  para  a  Administração;  e  (Incluído  pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

IV  a  contratada  manifeste  expressamente  interesse  na
prorrogação. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de
23 de dezembro de 2013)

 

§  2   A  vantajosidade  econômica  para  prorrogação  dos
contratos  de  serviços  continuados  estará  assegurada,
sendo dispensada a  realização de pesquisa de mercado,
quando  o  contrato  contiver  previsões  de  que: 

º

(Redação
dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro
de 2013)

 

I     os  reajustes dos  itens envolvendo a  folha de salários
serão efetuados com base em convenção, acordo coletivo
ou em decorrência de lei; (Redação dada pela Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

II    os  reajustes  dos  itens  envolvendo  insumos  (exceto
quanto a obrigações decorrentes de acordo ou convenção
coletiva de trabalho e de Lei) e materiais serão efetuados
com  base  em  índices  oficiais,  previamente  definidos  no
contrato, que guardem a maior correlação possível com o
segmento  econômico  em  que  estejam  inseridos  tais
insumos  ou  materiais  ou,  na  falta  de  qualquer  índice
setorial,  o  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor
Amplo  –  IPCA/IBGE;  e  (Redação  dada  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

III    no  caso  de  serviços  continuados  de  limpeza,
conservação,  higienização  e  de  vigilância,  os  valores  de
contratação  ao  longo  do  tempo  e  a  cada  prorrogação
serão iguais ou inferiores aos limites estabelecidos em ato
normativo  da  Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da
Informação  do  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e
Gestão  –  SLTI/MP.  (Incluído  pela  Instrução  Normativa
nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

§  3   No  caso  do  inciso  III  do  §2 ,  se  os  valores  forem
superiores  aos  fixados  pela SLTI/MP,  caberá  negociação
objetivando  a  redução  de  preços  de  modo  a  viabilizar

º º
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economicamente  as  prorrogações  de  contrato.  (Incluído
pela  Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de
2013)

 

§ 4º A administração deverá realizar negociação contratual
para  a  redução  e/ou  eliminação  dos  custos  fixos  ou
variáveis não renováveis que  já  tenham sido amortizados
ou pagos no primeiro ano da contratação.  (Incluído pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

§  5º  A  Administração  não  poderá  prorrogar  o  contrato
quando: (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6,
de 23 de dezembro de 2013)

 

I  os preços estiverem superiores aos estabelecidos como
limites  pelas  Portarias  do  Ministério  do  Planejamento,
Orçamento  e  Gestão,  admitindose  a  negociação  para
redução  de  preços;  ou  (Incluído  dada  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

II – a contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa
no  âmbito  da  União  ou  do  próprio  órgão  contratante,
enquanto  perdurarem  os  efeitos.  (Incluído  dada  pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

  

DO  ACOMPANHAMENTO  E  FISCALIZAÇÃO  DA
EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

 

Art. 31.  O acompanhamento e a fiscalização da execução
do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação  dos  serviços  e  da  alocação  dos  recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do contrato, devendo ser exercido pelo gestor do contrato,
que  poderá  ser  auxiliado  pelo  fiscal  técnico  e  fiscal
administrativo do contrato. (Redação dada pela Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

§  1   Além  das  disposições  previstas  neste  capítulo,  a
fiscalização  contratual  dos  serviços  continuados  deverá
seguir o disposto no Anexo IV desta Instrução Normativa.

o

(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

§ 2  Para efeito desta  Instrução Normativa, considerase:o

(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)
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I  gestor do contrato: servidor designado para coordenar e
comandar  o  processo  da  fiscalização  da  execução
contratual;  (Incluído  pela  Instrução Normativa  nº  6,  de
23 de dezembro de 2013)

 

II    fiscal  técnico  do  contrato:  servidor  designado  para
auxiliar  o  gestor  do  contrato  quanto  à  fiscalização  do
objeto do contrato; e (Incluído pela Instrução Normativa
nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

III    fiscal  administrativo  do  contrato:  servidor  designado
para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos
aspectos  administrativos  do  contrato.  (Incluído  pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

§  3   A  fiscalização  dos  contratos,  no  que  se  refere  ao
cumprimento  das  obrigações  trabalhistas,  deve  ser
realizada  com  base  em  critérios  estatísticos,  levandose
em consideração falhas que impactem o contrato como um
todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento
de  alguma  vantagem  a  um  determinado  empregado.

º

(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

            

Art.  32.    Em  serviços  de  natureza  intelectual,  após  a
assinatura  do  contrato,  o  órgão  ou  entidade  contratante
deve promover reunião inicial, devidamente registrada em
Ata,  para  dar  início  à  execução  do  serviço,  com  o
esclarecimento  das  obrigações  contratuais,  em  que
estejam  presentes  os  técnicos  responsáveis  pela
elaboração  do  termo  de  referência  ou  projeto  básico,  o
gestor  do  contrato,  o  fiscal  técnico  do  contrato,  o  fiscal
administrativo  do  contrato,  os  técnicos  da  área
requisitante,  o  preposto  da  empresa  e  os  gerentes  das
áreas que executarão os serviços contratados.  (Redação
dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro
de 2013)

 

Parágrafo único. O órgão ou entidade contratante 
estabelecer ainda reuniões periódicas, de modo a garantir
a  qualidade  da  execução  e  o  domínio  dos  resultados  e
processos já desenvolvidos por parte do corpo técnico do
órgão contratante.

deverá

                                    

Art.  33.  A  verificação  da  adequação  da  prestação  do
serviço  deverá  ser  realizada  com  base  no  Acordo  de
Níveis de Serviço, quando houver, previamente definido no
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ato convocatório e pactuado pelas partes.

                        

§ 1  O prestador do serviço poderá apresentar justificativa
para  a  prestação  do  serviço  com  menor  nível  de
conformidade,  que  poderá  ser  aceita  pelo  órgão  ou
entidade,  desde  que  comprovada  a  excepcionalidade  da
ocorrência,  resultante  exclusivamente  de  fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

º

 

§ 2  O órgão contratante deverá monitorar constantemente
o  nível  de  qualidade  dos  serviços  para  evitar  a  sua
degeneração,  devendo  intervir  para  corrigir  ou  aplicar
sanções  quando  verificar  um  viés  contínuo  de
desconformidade  da  prestação  do  serviço  à  qualidade
exigida.

º

 

Art.  34  A  execução  dos  contratos  deverá  ser
acompanhada  e  fiscalizada  por meio  de  instrumentos  de
controle, que compreendam a mensuração dos seguintes
aspectos, quando for o caso:

 

I  –  os  resultados  alcançados  em  relação  ao  contratado,
com a verificação dos prazos de execução e da qualidade
demandada;

                       

II    os  recursos  humanos  empregados,  em  função  da
quantidade e da formação profissional exigidas;

                      

III    a  qualidade  e  quantidade  dos  recursos  materiais
utilizados;

                               

  IV    a  adequação  dos  serviços  prestados  à  rotina  de
execução estabelecida;

                               

V  o cumprimento das demais obrigações decorrentes do
contrato; e

                                

VI  a satisfação do público usuário.

                                    

§ 1  O fiscal ou gestor do contrato ao verificar que houve
subdimensionamento  da  produtividade  pactuada,  sem
perda  da  qualidade  na  execução  do  serviço,  deverá
comunicar  à  autoridade  responsável  para  que  esta
promova  a  adequação  contratual  à  produtividade

º
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efetivamente  realizada,  respeitandose  os  limites  de
alteração  dos  valores  contratuais  previstos  no  §  1º  do
artigo 65 da Lei n  8.666, de 1993.º

                        

§  2   A  conformidade  do  material  a  ser  utilizado  na
execução  dos  serviços  deverá  ser  verificada  juntamente
com o documento da  contratada que  contenha a  relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no
contrato,  informando  as  respectivas  quantidades  e
especificações  técnicas,  tais  como:  marca,  qualidade  e
forma de uso.

º

                        

§ 3  O representante da Administração deverá promover o
registro  das  ocorrências  verificadas,  adotando  as
providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  das
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1  e 2
do art. 67 da Lei n  8.666, de 1993.

º

º º
º

                        

§  4   O  descumprimento  total  ou  parcial  das
responsabilidades  assumidas  pela  contratada,  sobretudo
quanto  às  obrigações  e  encargos  sociais  e  trabalhistas,
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas
no  instrumento  convocatório  e  na  legislação  vigente,
podendo  culminar  em  rescisão  contratual,  conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n  8.666, de 1993.

º

º

                        

§  5   Na  fiscalização  do  cumprimento  das  obrigações
trabalhistas  e  sociais  nas  contratações  continuadas  com
dedicação  exclusiva  dos  trabalhadores  da  contratada,
exigirseá, dentre outras, as seguintes comprovações:

º

 

I    no  caso  de  empresas  regidas  pela  Consolidação  das
Leis do Trabalho – CLT:  (Redação dada pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

a)  no  primeiro  mês  da  prestação  dos  serviços,  a
contratada  deverá  apresentar  a  seguinte  documentação:
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de
dezembro de 2013)

 

1.  relação  dos  empregados,  contendo  nome  completo,
cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da
carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de
Pessoas  Físicas  (CPF),  com  indicação  dos  responsáveis
técnicos pela  execução dos  serviços,  quando  for  o  caso;
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)
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2. Carteira  de Trabalho e Previdência Social  (CTPS) dos
empregados  admitidos  e  dos  responsáveis  técnicos  pela
execução  dos  serviços,  quando  for  o  caso,  devidamente
assinada  pela  contratada;  e  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

3.  exames  médicos  admissionais  dos  empregados  da
contratada  que  prestarão  os  serviços;  (Incluído  pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação
dos  serviços  ao  setor  responsável  pela  fiscalização  do
contrato  dos  seguintes  documentos,  quando  não  for
possível  a  verificação  da  regularidade  dos  mesmos  no
Sistema  de  Cadastro  de  Fornecedores  –  SICAF:
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de
dezembro de 2013)

 

1.  prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social;
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

2.  certidão  conjunta  relativa  aos  tributos  federais  e  à
Dívida  Ativa  da  União;  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

3.  certidões  que  comprovem  a  regularidade  perante  as
Fazendas  Estadual,  Distrital  e  Municipal  do  domicílio  ou
sede do contratado;  (Incluído pela  Instrução Normativa
nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e (Incluído
pela  Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de
2013)

 

5.    Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  –  CNDT;
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

c)  entrega,  quando  solicitado  pela  Administração,  de
quaisquer  dos  seguintes  documentos:  (Redação  dada
pela  Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de
2013)
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1.  extrato  da  conta  do  INSS  e  do  FGTS  de  qualquer
empregado,  a  critério  da  Administração  contratante;
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês
da prestação dos serviços, em que conste como tomador o
órgão  ou  entidade  contratante;  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

3.  cópia  dos  contracheques  dos  empregados  relativos  a
qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando
necessário,  cópia  de  recibos  de  depósitos  bancários;
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares
(valetransporte,  vale  alimentação,  entre  outros),  a  que
estiver  obrigada  por  força  de  lei  ou  de  convenção  ou
acordo  coletivo  de  trabalho,  relativos  a  qualquer mês  da
prestação  dos  serviços  e  de  qualquer  empregado;  e
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

5.  comprovantes  de  realização  de  eventuais  cursos  de
treinamento  e  reciclagem  que  forem  exigidos  por  lei  ou
pelo  contrato;  (Incluído  pela  Instrução Normativa  nº  6,
de 23 de dezembro de 2013)

 

d)  entrega  da  documentação  abaixo  relacionada,  quando
da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de
prestação  dos  serviços,  no  prazo  definido  no  contrato:
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de
dezembro de 2013)

 

1.  termos  de  rescisão  dos  contratos  de  trabalho  dos
empregados  prestadores  de  serviço,  devidamente
homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

2.  guias de  recolhimento da contribuição previdenciária e
do  FGTS,  referentes  às  rescisões  contratuais;  (Incluído
pela  Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de
2013)

 

3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas
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individuais  do  FGTS  de  cada  empregado  dispensado;  e
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

4.  exames  médicos  demissionais  dos  empregados
dispensados.  (Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,
de 23 de dezembro de 2013)

 

II  No caso de cooperativas:

                        

a) recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em
relação à parcela de responsabilidade do cooperado;

                        

b) recolhimento da contribuição previdenciária em relação
à parcela de responsabilidade da Cooperativa;

                        

c) comprovante de distribuição de sobras e produção;

                        

d)  comprovante  da  aplicação  do  FATES  –  Fundo
Assistência Técnica Educacional e Social;

                        

e) comprovante da aplicação em Fundo de reserva;

                        

f)  comprovação  de  criação  do  fundo  para  pagamento  do
13  salário e férias; eº

                        

g)  eventuais  obrigações  decorrentes  da  legislação  que
rege as sociedades cooperativas.

                        

III    No  caso  de  sociedades  diversas,  tais  como  as
Organizações  Sociais  Civis  de  Interesse  Público  –
OSCIP’s  e  as  Organizações  Sociais,  será  exigida  a
comprovação  de  atendimento  a  eventuais  obrigações
decorrentes  da  legislação  que  rege  as  respectivas
organizações.

                       

§ 6  Sempre que houver admissão de novos empregados
pela  contratada,  os  documentos  elencados  na  alínea  “a”
do  inciso  I  do  §  5   deverão  ser  apresentados. 

o

o (Incluído
pela  Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de
2013)
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§  7   Os  documentos  necessários  à  comprovação  do
cumprimento  das  obrigações  sociais  trabalhistas
elencados  nos  incisos  I  ,  II  e  III    do  §  5   poderão  ser
apresentados  em  original  ou  por  qualquer  processo  de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor
da Administração. (

o

o

Incluído pela Instrução Normativa nº
6, de 23 de dezembro de 2013)

 

§  8   A  Administração  deverá  analisar  a  documentação
solicitada na alínea “d” do inciso I do § 5  no prazo de 30
(trinta)  dias  após  o  recebimento  dos  documentos,
prorrogáveis  por  mais  30  (trinta)  dias,  justificadamente.

o
o

(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  6,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

§ 9  Em caso de indício de irregularidade no recolhimento
das  contribuições  previdenciárias,  os  fiscais  ou  gestores
de contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão
de  obra  deverão  oficiar    ao  Ministério  da  Previdência
Social e à Receita Federal do Brasil – RFB. 

o

(Incluído pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

§  10.    Em  caso  de  indício  de  irregularidade  no
recolhimento  da  contribuição  para  o  FGTS,  os  fiscais  ou
gestores  de  contratos  de  serviços  com  dedicação
exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do
Trabalho e Emprego. (Incluído pela Instrução Normativa
nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

Art. 34A.  O descumprimento das obrigações trabalhistas
ou  a  não manutenção  das  condições  de  habilitação  pelo
contratado  poderá  dar  ensejo  à  rescisão  contratual,  sem
prejuízo  das  demais  sanções.  (Redação  dada  pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

Parágrafo  único.  A  Administração  poderá  conceder  um
prazo  para  que  a  contratada  regularize  suas  obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de
rescisão  contratual,  quando  não  identificar  máfé  ou  a
incapacidade da empresa de corrigir a situação. (Incluído
pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de  outubro  de
2009)

 

Art.  35.  Quando  da  rescisão  contratual,  o  fiscal  deve
verificar  o  pagamento  pela  contratada  das  verbas
rescisórias  ou  a  comprovação  de  que  os  empregados
serão  realocados  em  outra  atividade  de  prestação  de
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serviços,  sem  que  ocorra  a  interrupção  do  contrato  de
trabalho. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 3,
de 16 de outubro de 2009)

 

Parágrafo  único.    Até  que  a  contratada  comprove  o
disposto no caput, o órgão ou entidade contratante deverá
reter  a  garantia  prestada  e  os  valores  das  faturas
correspondentes  a  1  (um)  mês  de  serviços,  podendo
utilizálos  para  o  pagamento  direto  aos  trabalhadores  no
caso de a empresa não efetuar os pagamentos em até 2
(dois)  meses  do  encerramento  da  vigência  contratual,
conforme  previsto  no  instrumento  convocatório  e  nos
incisos  IV  e  V  do  art.  19A  desta  Instrução  Normativa.
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de
dezembro de 2013)

 

 

DO PAGAMENTO

 

Art.  36.  O  pagamento  deverá  ser  efetuado  mediante  a
apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada,
que  deverá  conter  o  detalhamento  dos  serviços
executados, conforme disposto no art. 73 da Lei n  8.666,
de 1993, observado o disposto no art. 35 desta  Instrução
Normativa e os seguintes procedimentos: 

º

(Redação dada
pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de  outubro  de
2009)

                                    

§ 1  A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente
acompanhada das seguintes comprovações:

º

                        

I –  .(revogado pela IN 06, de 23 de dezembro de 2013)

                        

II   da  regularidade  fiscal, constatada através de consulta
"online"  ao  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de
Fornecedores  – SICAF,  ou  na  impossibilidade de acesso
ao  referido  Sistema,  mediante  consulta  aos  sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art.
29 da Lei 8.666/93; e

                        

III –  .(revogado pela IN 06, de 23 de dezembro de 2013)

                        

§ 2º  .(revogado pela IN 06, de 23 de dezembro de 2013)
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§  3   O  prazo  para  pagamento  da  Nota  Fiscal/Fatura,
devidamente atestada pela Administração, não deverá ser
superior  a  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  da  data  de  sua
apresentação, na inexistência de outra regra contratual.

º

                        

§ 4  Na  inexistência de outra regra contratual, quando da
ocorrência  de  eventuais  atrasos  de  pagamento
provocados  exclusivamente  pela  Administração,  o  valor
devido  deverá  ser  acrescido  de  atualização  financeira,  e
sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até
a  data  do  efetivo  pagamento,  em  que  os  juros  de  mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês,
ou  6%  (seis  por  cento)  ao  ano,  mediante  aplicação  das
seguintes formulas: 

º

 

I=(TX/100)

       365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N  =  Número  de  dias  entre  a  data  prevista  para  o
pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

 

§ 5  Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais
encargos  por  atraso,  os  autos  devem  ser  instruídos  com
as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação
da  autoridade  superior  competente,  que  adotará  as
providências para verificar se é ou não caso de apuração
de  responsabilidade,  identificação  dos  envolvidos  e
imputação de ônus a quem deu causa à mora. 

º

(Redação
dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro
de 2013)

 

§ 6  A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das
sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando o contratado:

º

(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de
outubro de 2009)

 

I – não produzir os resultados, deixar de executar, ou não
executar  com  a  qualidade  mínima  exigida  as  atividades
contratadas; ou (Incluído pela Instrução Normativa nº 3,
de 16 de outubro de 2009)
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II  –  deixar  de  utilizar  materiais  e  recursos  humanos
exigidos  para  a  execução  do  serviço,  ou  utilizálos  com
qualidade ou quantidade  inferior  à demandada.  (Incluído
pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de  outubro  de
2009)

 

§  7   O  pagamento  pela  Administração  das  verbas
destinadas  ao  pagamento  das  férias  e  13 (décimo
terceiro) dos trabalhadores da contratada deverá ser  feito
em conta vinculada, conforme previsto no art. 19A desta
Instrução  Normativa. 

º
º 

(Redação  dada  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

§  8   Os  pagamentos  a  serem  efetuados  em  favor  da
contratada, quando couber, estarão sujeitos à retenção, na
fonte,  dos  seguintes  tributos: 

o

(Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

I    Imposto  de  Renda  das  Pessoas  Jurídicas    IRPJ,
Contribuição  Social  sobre  o  Lucro  Líquido    CSLL,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, e Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
PIS/PASEP,  na  forma  da  Instrução  Normativa  RFB  n
1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art.
64 da Lei n  9.430, de 27 de dezembro de 1996; 

o

o (Incluído
pela  Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de
2013)

                       

II  contribuição previdenciária, correspondente a onze por
cento, na forma da Instrução Normativa RFB n  971, de 13
de novembro de 2009, conforme determina a Lei n  8.212,
de  24  de  julho  de  1991;  e 

o
o

(Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

III    Imposto  Sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  –
ISSQN, na  forma da Lei Complementar n  116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislação municipal e/ou
distrital sobre o tema. 

o

(Incluído pela Instrução Normativa
nº 6, de 23 de dezembro de 2013)

 

DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS CONTRATOS

 

Art.  37.  A  repactuação  de  preços,  como  espécie  de
reajuste  contratual,  deverá  ser  utilizada  nas  contratações
de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão
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de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de
um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se
referir, conforme estabelece o art. 5  do Decreto n  2.271,
de 1997. 

º º
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 3,

de 16 de outubro de 2009)

 

§ 1  A repactuação para fazer face à elevação dos custos
da contratação, respeitada a anualidade disposta no caput,
e  que  vier  a  ocorrer  durante  a  vigência  do  contrato,  é
direito  do  contratado,  e  não  poderá  alterar  o  equilíbrio
econômico  e  financeiro  dos  contratos,  conforme
estabelece  o  art.  37,  inciso  XXI  da  Constituição  da
República  Federativa  do  Brasil,  sendo  assegurado  ao
prestador  receber  pagamento  mantidas  as  condições
efetivas da proposta. 

º

(Incluído pela Instrução Normativa
nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

§ 2  A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas
quanto  forem  necessárias  em  respeito  ao  princípio  da
anualidade  do  reajuste  dos  preços  da  contratação,
podendo ser realizada em momentos distintos para discutir
a  variação  de  custos  que  tenham  sua  anualidade
resultante  em  datas  diferenciadas,  tais  como  os  custos
decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos
insumos  necessários  à  execução  do  serviço. 

º

(Incluído
pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de  outubro  de
2009)

 

§  3   Quando  a  contratação  envolver  mais  de  uma
categoria  profissional,  com  datasbase  diferenciadas,  a
repactuação  deverá  ser  dividida  em  tantas  quanto  forem
os  acordos,  dissídios  ou  convenções  coletivas  das
categorias  envolvidas  na  contratação. 

º

(Incluído  pela
Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

§ 4  A repactuação para reajuste do contrato em razão de
novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deve repassar
integralmente  o  aumento  de  custos  da  mão  de  obra
decorrente desses instrumentos. 

º

(Incluído pela Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

Art. 38. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira
repactuação será contado a partir:

 

I    da  data  limite  para  apresentação  das  propostas
constante  do  instrumento  convocatório,  em  relação  aos
custos  com  a  execução  do  serviço  decorrentes  do
mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos
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necessários  à  execução  do  serviço;  ou  (Redação  dada
pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de  outubro  de
2009)

 

II   da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação
da proposta, quando a variação dos custos for decorrente
da mãodeobra e estiver vinculada às datasbase destes
instrumentos.  (Redação dada pela  Instrução Normativa
nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

Parágrafo  único.  (Revogado  pela  Instrução  Normativa
nº 18 de dezembro de 2009)

 

Art.  39.  Nas  repactuações  subseqüentes  à  primeira,  a
anualidade será contada a partir  da data do  fato gerador
que  deu  ensejo  à  última  repactuação.  (Redação  dada
pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de  outubro  de
2009)

 

Art.  40. As  repactuações  serão precedidas  de  solicitação
da  contratada,  acompanhada  de  demonstração  analítica
da  alteração  dos  custos,  por  meio  de  apresentação  da
planilha  de  custos  e  formação  de  preços  ou  do  novo
acordo  convenção ou dissídio  coletivo  que  fundamenta  a
repactuação, conforme for a variação de custos objeto da
repactuação.  (Redação  dada  pela  Instrução Normativa
nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

§ 1  É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de
benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando
se  tornarem  obrigatórios  por  força  de  instrumento  legal,
sentença  normativa,  acordo  coletivo  ou  convenção
coletiva.

º

 

§ 2  Quando da solicitação da repactuação para fazer  jus
a  variação  de  custos  decorrente  do  mercado,  esta
somente  será  concedida  mediante  a  comprovação  pelo
contratado  do  aumento  dos  custos,  considerandose:

º

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de
outubro de 2009)

 

I    os  preços  praticados  no  mercado  ou  em  outros
contratos da Administração; (Redação dada pela Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

II  as particularidades do contrato em vigência;
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III    (Revogado  pela  Instrução Normativa  nº  04,  de  11
de novembro de 2009.)

 

IV  a nova planilha com variação dos custos apresentada;
(Redação dada pela  Instrução Normativa nº  04, de 11
de novembro de 2009)

 

V  –  indicadores  setoriais,  tabelas  de  fabricantes,  valores
oficiais  de  referência,  tarifas  públicas  ou  outros
equivalentes;  e  (Redação  dada  pela  Instrução
Normativa nº 04, de 11 de novembro de 2009)

                    

VI    a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade
contratante.

 

§ 3   A  decisão  sobre  o  pedido  de  repactuação  deve  ser
feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir
da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação
dos custos.

º

 

§ 4    As  repactuações, como espécie de  reajuste,  serão
formalizadas  por  meio  de  apostilamento,  e  não  poderão
alterar  o  equilíbrio  econômico  e  financeiro  dos  contratos,
exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual,
em  que  deverão  ser  formalizadas  por  aditamento.

º

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de
outubro de 2009)

 

§ 5  O prazo referido no § 3  ficará suspenso enquanto a
contratada  não  cumprir  os  atos  ou  apresentar  a
documentação  solicitada  pela  contratante  para  a
comprovação  da  variação  dos  custos; 

º º

(Redação  dada
pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de  outubro  de
2009)

 

§  6   O  órgão  ou  entidade  contratante  poderá  realizar
diligências para conferir a variação de custos alegada pela
contratada.

º

 

§ 7  As  repactuações  a  que  o  contratado  fizer  jus  e  não
forem  solicitadas  durante  a  vigência  do  contrato,  serão
objeto  de  preclusão  com  a  assinatura  da  prorrogação

º
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contratual  ou  com o  encerramento  do  contrato.  (Incluído
pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de  outubro  de
2009)

  

Art.  41.  Os  novos  valores  contratuais  decorrentes  das
repactuações  terão  suas  vigências  iniciadas  observando
se o seguinte:

 

I  a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à
repactuação;  (Redação  dada  pela  Instrução Normativa
nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

II    em data  futura,  desde que acordada entre  as  partes,
sem  prejuízo  da  contagem  de  periodicidade  para
concessão das próximas repactuações futuras; ou

 

III    em  data  anterior  à  ocorrência  do  fato  gerador,
exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do
custo de mãodeobra em que o próprio  fato  gerador,  na
forma  de  acordo,  convenção  ou  sentença  normativa,
contemplar  data  de  vigência  retroativa,  podendo esta  ser
considerada  para  efeito  de  compensação  do  pagamento
devido,  assim  como  para  a  contagem  da  anualidade  em
repactuações  futuras;  (Redação  dada  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

§1º. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer
exclusivamente para os  itens que a motivaram, e apenas
em  relação  à  diferença  porventura  existente.  (Redação
dada pela  Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro
de 2009)

 

§ 2º (revogado). (Revogado pela Instrução Normativa nº
3, de 16 de outubro de 2009)

 

§ 3º (revogado). (Revogado pela Instrução Normativa nº
3, de 16 de outubro de 2009)

 

§ 4º (revogado). (Revogado pela Instrução Normativa nº
3, de 16 de outubro de 2009)

 

Art.  41A  As  repactuações  não  interferem  no  direito  das
partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do
equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto
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no  art.  65  da  Lei  n   8.666,  de  1993. º (Incluído  pela
Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

Art.  41B  A  empresa  contratada  para  a  execução  de
remanescente  de  serviço  tem  direito  à  repactuação  nas
mesmas  condições  e  prazos  a  que  fazia  jus  a  empresa
anteriormente contratada, devendo os seus preços serem
corrigidos  antes  do  início  da  contratação,  conforme
determina  o  art.  24,  inciso  XI  da  Lei  n   8.666,  de  1993.º
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de
outubro de 2009)

 

DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

 

Art. 42. Deverão constar do Projeto Básico na contratação
de  serviços de  limpeza e  conservação,  além dos demais
requisitos dispostos nesta IN:

                        

I    áreas  internas,  áreas externas,  esquadrias  externas e
fachadas  envidraçadas,  classificadas  segundo  as
características  dos  serviços  a  serem  executados,
periodicidade,  turnos  e  jornada  de  trabalho  necessários
etc;

                        

II    produtividade  mínima  a  ser  considerada  para  cada
categoria    profissional  envolvida,  expressa em  termos de
área  física  por  jornada  de  trabalho  ou  relação  serventes
por encarregado; e

                        

III – exigências de sustentabilidade ambiental na execução
do  serviço,  conforme  o  disposto  no  anexo  V  desta
Instrução Normativa.

                        

Art. 43. Os serviços serão contratados com base na Área
Física  a  ser  limpa,  estabelecendose  uma  estimativa  do
custo por metro quadrado, observadas a peculiaridade, a
produtividade, a periodicidade e a freqüência de cada tipo
de serviço e das condições do local objeto da contratação.

                        

Parágrafo  único.  Os  órgãos  deverão  utilizar  as
experiências e parâmetros aferidos e  resultantes de seus
contratos anteriores para definir as produtividades da mão
deobra,  em  face  das  características  das  áreas  a  serem
limpas, buscando sempre fatores econômicos favoráveis à
administração pública.
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Art.  44 Nas  condições  usuais  serão  adotados  índices  de
produtividade  por  servente  em  jornada  de  oito  horas
diárias, não inferiores a:

 

I    áreas  internas:  (Redação  dada  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

a)  Pisos  acarpetados:  600  m²;  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

b)  Pisos  frios:  600  m²;  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

c)  Laboratórios:  330  m²;  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

d)  Almoxarifados/galpões:  1350  m²;  (Incluído  pela
Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

e)  Oficinas:  1200  m²;  e  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

f) Áreas com espaços livres  saguão, hall e salão: 800 m².
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de
outubro de 2009)

 

II    áreas  externas:  (Redação  dada  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

a)  Pisos  pavimentados  adjacentes/contíguos  às
edificações: 1200 m²; (Incluído pela Instrução Normativa
nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

b) Varrição de passeios e arruamentos: 6000 m²; (Incluído
pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de  outubro  de
2009)

 

c)  Pátios  e  áreas  verdes  com  alta  freqüência:  1200  m²;
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de
outubro de 2009)
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d) Pátios e áreas verdes com média freqüência: 1200 m²;
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de
outubro de 2009)

 

e) Pátios e áreas verdes com baixa freqüência: 1200 m²; e
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de
outubro de 2009)

 

f)  coleta  de  detritos  em  pátios  e  áreas  verdes  com
freqüência  diária:  100.000  m2.  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

III   esquadrias externas:  (Redação dada pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

a) face externa com exposição a situação de risco: 110 m²;
(Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de
outubro de 2009)

 

b) face externa sem exposição a situação de risco: 220 m²;
e  (Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de
outubro de 2009)

 

c)  face  interna:  220  m².  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

IV  –  fachadas  envidraçadas:  110  m2,  observada  a
periodicidade  prevista  no  Projeto  Básico;  e  (Redação
dada  pela  Instrução  Normativa  nº  04,  de  11  de
novembro de 2009)

 

V  áreas hospitalares e assemelhadas: 330m2. (Redação
dada  pela  Instrução  Normativa  nº  04,  de  11  de
novembro de 2009)

                        

§  1   Nos  casos  dispostos  neste  artigo,  será  adotada  a
relação de um encarregado para cada trinta serventes, ou
fração,  podendo  ser  reduzida  a  critério  da  autoridade
competente, exceto para o caso previsto no inciso IV deste
artigo,  onde  será  adotado  um  encarregado  para  cada
quatro serventes.

º

                                    

§  2   Considerarseá  área  externa  aquela  não  edificada,
mas integrante do imóvel.

º
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§ 3  Considerarseá a limpeza de fachadas envidraçadas,
externamente,  somente  para  aquelas  cujo  acesso  para
limpeza exija equipamento especial, cabendo ao dirigente
do  órgão/entidade  decidir  quanto  à  oportunidade  e
conveniência desta contratação.

º

                                      

§  4   As  áreas  hospitalares  serão  divididas  em
administrativas e médicohospitalares, devendo as últimas
reportaremse  aos  ambientes  cirúrgicos,  enfermarias,
ambulatórios,  laboratórios,  farmácias  e  outros  que
requeiram assepsia similar, para execução dos serviços de
limpeza e conservação.

º

                        

§ 5  As produtividades de referência previstas neste artigo
poderão ser alteradas por meio de Portaria da Secretaria
de Logística e Tecnologia da Informação.

º

                        

Art. 45. Nos casos em que a Área Física a ser contratada
for menor que a estabelecida para a produtividade mínima
de  referência  estabelecida  nesta  IN,  esta  poderá  ser
considerada para efeito da contratação.

                        

Art.  46.  O  Anexo  V  desta  IN  traz  uma  metodologia  de
referência  para  a  contratação  de  serviços  de  limpeza  e
conservação,  compatíveis  com  a  produtividade  de
referência estabelecida nesta  IN,  podendo ser adaptadas
às especificidades da demanda de cada órgão ou entidade
contratante.

                        

Art. 47. O órgão contratante poderá adotar Produtividades
diferenciadas  das  estabelecidas  nesta  Instrução
Normativa,  desde  que  devidamente  justificadas,
representem  alteração  da  metodologia  de  referência
prevista  no  anexo  V  e  sejam  aprovadas  pela  autoridade
competente.

                        

Art.  48.  Para  cada  tipo  de  Área  Física  deverá  ser
apresentado pelas proponentes o respectivo Preço Mensal
Unitário  por  Metro  Quadrado,  calculado  com  base  na
Planilha  de  Custos  e  Formação  de  Preços,  contida  no
Anexo III desta IN.

 

Parágrafo  único.  O  preço  do  HomemMês  deverá  ser
calculado  para  cada  categoria  profissional,  cada  jornada
de  trabalho  e  nível  de  remuneração  decorrente  de
adicionais legais.



18/11/2015 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008. — Portal de Compras do Governo Federal Compras Governamentais

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoesnormativas/instrucaonormativano02de30deabrilde20081 60/122

           

DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

                       

Art.  49.  Deverá  constar  do  Projeto  Básico  ou  Termo  de
Referência para a contratação de serviços de vigilância:

                        

I    a  justificativa  do  número  e  das  características  dos
Postos de Serviço a serem contratados; e

                        

II    os  quantitativos  dos  diferentes  tipos  de  Posto  de
Vigilância,  que  serão  contratados  por  Preço  Mensal  do
Posto.

 

Art.  50.  O  Posto  de  Vigilância  adotará  preferencialmente
uma das seguintes escalas de trabalho:

 

I    44  (quarenta  e  quatro)  horas  semanais  diurnas,  de
segunda a sextafeira, envolvendo 1 (um) vigilante;

                        

II   12 (doze) horas diurnas, de segundafeira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36
(trinta e seis) horas; e

 

III  12 (doze) horas noturnas, de segundafeira a domingo,
envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36
(trinta  e  seis)  horas;  (Redação  dada  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

IV  –  12  (doze)  horas  diurnas,  de  segunda  feira  a  sexta
feira, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12(doze)
x  36  (trinta  e  seis)  horas;  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

V  –  12  (doze)  horas  noturnas,  de  segunda  feira  a  sexta
feira, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12(doze)
x  36  (trinta  e  seis)  horas;  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

§ 1  Sempre que possível, o horário de funcionamento dos
órgãos e a escala de  trabalho dos  servidores deverá  ser
adequada  para  permitir  a  contratação  de  vigilância
conforme o disposto neste artigo;

º
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§  2   Excepcionalmente,  desde  que  devidamente
fundamentado e comprovada a vantagem econômica para
a Administração,  poderão  ser  caracterizados  outros  tipos
de  postos,  considerando  os  acordos,  convenções  ou
dissídios coletivos da categoria.

º

                                    

§  3   Para  cada  tipo  de  Posto  de  Vigilância,  deverá  ser
apresentado pelas proponentes o respectivo Preço Mensal
do  Posto,  calculado  conforme  a  Planilha  de  Custos  e
Formação de Preços, contida no Anexo III, desta Instrução
Normativa.

º

 

§ 4  Os preços dos postos constantes dos  incisos  IV e V
não  poderão  ser  superiores  aos  preços  dos  postos
equivalentes  previstos  nos  incisos  II  e  III,  observado  o
previsto no Anexo  III desta  Instrução Normativa.  (Incluído
pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

º

 

Art.  51.  O  Anexo  VI  desta  IN  traz  especificações
exemplificativas  para  a  contratação  de  serviços  de
vigilância,  devendo  ser  adaptadas  às  especificidades  da
demanda de cada órgão ou entidade contratante.

 

Art.  51A  Os  órgãos/entidades  da  Administração  Pública
Federal  deverão  realizar  estudos  visando  otimizar  os
postos de vigilância, de forma a extinguir aqueles que não
forem essenciais, substituir por recepcionistas aqueles que
tenham como efetiva atribuição o atendimento ao público e
definir diferentes  turnos, de acordo com as necessidades
do  órgão  ou  entidade,  para  postos  de  escala  44h
semanais, visando eliminar postos de 12 x 36h que ficam
ociosos  nos  finais  de  semana.  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

Art. 51B – É vedada: (Incluído pela Instrução Normativa
nº 3, de 16 de outubro de 2009)

 

I  a licitação para a contratação de serviços de instalação,
manutenção  ou  aluguel  de  equipamentos  de  vigilância
eletrônica  em  conjunto  com  serviços  contínuos  de
vigilância  armada/desarmada  ou  de  monitoramento
eletrônico;  ou  (Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  3,
de 16 de outubro de 2009)

 

II – a licitação para a contratação de serviço de brigada de
incêndio em conjunto com serviços de vigilância. (Incluído
pela  Instrução  Normativa  nº  3,  de  16  de  outubro  de
2009)
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Parágrafo único. Os serviços de instalação e manutenção
de circuito fechado de TV ou de quaisquer outros meios de
vigilância  eletrônica  são  serviços  de  engenharia,  para  os
quais  devem  ser  contratadas  empresas  que  estejam
registradas  no  CREA  e  que  possuam  profissional
qualificado em seu corpo técnico (engenheiro), detentor de
atestados  técnicos  compatíveis  com  o  serviço  a  ser
executado.  (Incluído pela  Instrução Normativa nº 3, de
16 de outubro de 2009)

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

                        

Art. 52. 
.

(revogado pela  Instrução Normativa  06,  de  23
de dezembro de 2013)

                        

I  – 
.

(revogado  pela  Instrução  Normativa  06,  de  23  de
dezembro de 2013)

 

II   
.

(revogado  pela  Instrução  Normativa  06,  de  23  de
dezembro de 2013)

                                    

III   
.

(revogado pela  Instrução Normativa  06,  de  23  de
dezembro de 2013)

                        

IV   
.

(revogado pela  Instrução Normativa  06,  de  23  de
dezembro de 2013)

                                    

V    (revogado  pela  Instrução  Normativa  06,  de  23  de
dezembro de 2013).

                        

VI   
.

(revogado pela  Instrução Normativa  06,  de  23  de
dezembro de 2013)

                        

VII   
.

(revogado pela  Instrução Normativa 06, de 23 de
dezembro de 2013)

                        

VIII   
.

(revogado pela Instrução Normativa 06, de 23 de
dezembro de 2013)

                        

Art.  53.  As  licitações  em  andamento,  no  que  couber,
deverão  ser  adequadas  às  disposições  desta  Instrução
Normativa.
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Art. 54. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria
de  Logística  e  Tecnologia  da  Informação    SLTI,  do
Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão    MP,
que poderá disponibilizar em meio eletrônico  informações
adicionais e expedir normas complementares, em especial
sobre  as  sistemáticas  de  fiscalização  contratual  e
repactuação,  e  os  eventuais  valores  máximos  ou  de
referência nas contratações dos serviços.

                                    

Art. 55. Fica revogada a Instrução Normativa n  18, de 22
de dezembro de 1997.

º

            

Art. 56. Esta Instrução Normativa entra em vigor no prazo
de 60 dias da data de sua publicação.

 

ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS

 

 

 

ANEXO I

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de
dezembro de 2013)

 

DEFINIÇÕES  DOS  TERMOS  UTILIZADOS  NA
INSTRUÇÃO NORMATIVA

 

I – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO  ANS: é o ajuste
escrito, anexo ao contrato, entre o provedor de serviços e
o  órgão  contratante,  que  define,  em  bases
compreensíveis,  tangíveis,  objetivamente  observáveis  e
comprováveis,  os  níveis  esperados  de  qualidade  da
prestação  do  serviço  e  respectivas  adequações  de
pagamento.

 

II  –  BENEFÍCIOS  MENSAIS  E  DIÁRIOS:  benefícios
concedidos  ao  empregado,  estabelecidos  em  legislação,
acordo  ou  convenção  coletiva,  tais  como  os  relativos  a
transporte,  auxílio  alimentação,  assistência  médica  e
familiar, seguro de vida, invalidez, funeral, dentre outros.

 

III  –  CUSTO  DE  REPOSIÇÃO  DO  PROFISSIONAL
AUSENTE:  custo  necessário  para  substituir,  no  posto  de
trabalho, o profissional que está em gozo de férias ou em
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caso de suas ausências legais, dentre outros.

 

IV  –  CUSTOS  INDIRETOS:  os  custos  envolvidos  na
execução contratual decorrentes dos gastos da contratada
com  sua  estrutura  administrativa,  organizacional  e
gerenciamento  de  seus  contratos,  calculados  mediante
incidência  de  um  percentual  sobre  o  somatório  da
remuneração,  benefícios  mensais  e  diários,  insumos
diversos,  encargos  sociais  e  trabalhistas,  tais  como  os
dispêndios  relativos  a:  (retificado  conforme  redação
publicada na página 86 da Seção 1 do DOU nº 68, de 9
de abril de 2014)

 

a)  funcionamento  e manutenção  da  sede,  aluguel,  água,
luz,  telefone,  Imposto  Predial  Territorial  Urbano  –  IPTU,
dentre outros;

 

b) pessoal administrativo;

 

c) material e equipamentos de escritório;

 

d) supervisão de serviços; e

 

e) seguros.

 

V – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS: custos de
mãodeobra  decorrentes  da  legislação  trabalhista  e
previdenciária,  estimados  em  função  das  ocorrências
verificadas  na  empresa  e  das  peculiaridades  da
contratação,  calculados  mediante  incidência  percentual
sobre a remuneração.

 

VI – FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO: servidor
designado  para  auxiliar  o  gestor  do  contrato  quanto  à
fiscalização dos aspectos administrativos do contrato.

 

VII  –  FISCAL  TÉCNICO  DO  CONTRATO:  servidor
designado  para  auxiliar  o  gestor  do  contrato  quanto  à
fiscalização do objeto do contrato.

 

VIII – GESTOR DO CONTRATO: servidor designado para
coordenar  e  comandar  o  processo  da  fiscalização  da
execução contratual. É o representante da Administração,
especialmente  designado  na  forma  dos  arts.  67  e  73  da
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Lei n  8.666, de 1993, e do art. 6  do Decreto n  2.271, de
1997, para exercer o acompanhamento e a fiscalização da
execução  contratual,  devendo  informar  a  Administração
sobre eventuais vícios,  irregularidades ou baixa qualidade
dos  serviços  prestados  pela  contratada,  propor  soluções
para  regularização  das  faltas  e  problemas  observados  e
sanções  que  entender  cabíveis,  de  acordo  com  as
disposições contidas nesta Instrução Normativa.

º º º

 

IX  –  INSUMOS  DIVERSOS:  uniformes,  materiais,
utensílios,  suprimentos,  máquinas,  equipamentos,  entre
outros, utilizados diretamente na execução dos serviços.

 

X – LUCRO: ganho decorrente da exploração da atividade
econômica,  calculado  mediante  incidência  percentual
sobre  a  remuneração,  benefícios  mensais  e  diários,
encargos sociais e trabalhistas, insumos diversos e custos
indiretos.

 

XI  –  ORDEM  DE  SERVIÇO:  documento  utilizado  pela
Administração  para  solicitação,  acompanhamento  e
controle de  tarefas  relativas à execução dos contratos de
prestação de serviços, especialmente os de tecnologia de
informação,  que  deverá  estabelecer  quantidades,
estimativas, prazos e custos da atividade a ser executada,
e  possibilitar  a  verificação  da  conformidade  do  serviço
executado com o solicitado.

 

XII    PLANILHA  DE  CUSTOS  E  FORMAÇÃO  DE
PREÇOS:  documento  a  ser  utilizado  para  detalhar  os
componentes de custo que incidem na formação do preço
dos  serviços,  podendo  ser  adequado  pela  Administração
em  função  das  peculiaridades  dos  serviços  a  que  se
destina, no caso de serviços continuados.

 

XIII  –  PRODUTIVIDADE:  capacidade  de  realização  de
determinado  volume  de  tarefas,  em  função  de  uma
determinada  rotina  de  execução  de  serviços,
considerandose  os  recursos  humanos,  materiais  e
tecnológicos disponibilizados, o nível de qualidade exigido
e as condições do local de prestação do serviço.

 

XIV  –  PRODUTOS  ou  RESULTADOS:  bens  materiais  e
imateriais,  quantitativamente  delimitados,  a  serem
produzidos na execução do serviço contratado.
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XV – PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA:
documento  que  deverá  conter  os  elementos  técnicos
capazes  de  propiciar  a  avaliação  do  custo,  pela
Administração, com a contratação e os elementos técnicos
necessários  e  suficientes,  com  nível  de  precisão
adequado, para  caracterizar o  serviço a  ser  contratado e
orientar a execução e a fiscalização contratual.

 

XVI – PRÓLABORE: equivalente salarial a ser pago aos
cooperados,  pela  cooperativa,  em  contrapartida  pelos
serviços prestados.

 

XVII – REMUNERAÇÃO: soma do salário base percebido
pelo  profissional,  em  contrapartida  pelos  serviços
prestados,  com  os  adicionais  cabíveis,  tais  como  hora
extra,  adicional  de  insalubridade,  adicional  de
periculosidade, adicional de tempo de serviço, adicional de
risco de vida e demais que se fizerem necessários.

 

XVIII  –  REPACTUAÇÃO:  forma  de  manutenção  do
equilíbrio  econômicofinanceiro  do  contrato  que  deve  ser
utilizada  para  serviços  continuados  com  dedicação
exclusiva da mão de obra, por meio da análise da variação
dos  custos  contratuais,  devendo  estar  prevista  no
instrumento  convocatório  com  data  vinculada  à
apresentação  das  propostas,  para  os  custos  decorrentes
do  mercado,  e  com  data  vinculada  ao  acordo  ou  à
convenção coletiva ao qual o orçamento esteja vinculado,
para os custos decorrentes da mão de obra.

 

XIX  –  ROTINA  DE  EXECUÇÃO  DE  SERVIÇOS:
detalhamento das tarefas que deverão ser executadas em
determinados  intervalos  de  tempo,  sua  ordem  de
execução, especificações, duração e frequência.

 

XX  –  SALÁRIO:  valor  a  ser  efetivamente  pago  ao
profissional envolvido diretamente na execução contratual,
não  podendo  ser  inferior  ao  estabelecido  em  acordo  ou
convenção coletiva, sentença normativa ou lei. Quando da
inexistência destes, o valor poderá ser aquele praticado no
mercado  ou  apurado  em  publicações  ou  pesquisas
setoriais para a categoria profissional correspondente.

 

XXI  –  SERVIÇOS  CONTINUADOS:  serviços  cuja
interrupção  possa  comprometer  a  continuidade  das
atividades  da  Administração  e  cuja  necessidade  de
contratação  deva  estenderse  por  mais  de  um  exercício
financeiro e continuamente.
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XXII  –  SERVIÇOS  NÃOCONTINUADOS:  serviços  que
têm como escopo a obtenção de produtos específicos em
um período prédeterminado.

 

XXIII  –  UNIDADE  DE  MEDIDA:  parâmetro  de  medição
adotado  pela  Administração  para  possibilitar  a
quantificação dos serviços e a aferição dos resultados.

 

 

ANEXO II 

MODELO DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS

Indicador

Nº + Título do Indicador que será utilizado

Item Descrição

Finalidade  

Meta a cumprir  

Instrumento de
medição  

Forma de
acompanhamento  

Periodicidade  

Mecanismo de
Cálculo  

Início de Vigência  

Faixas de ajuste
no pagamento  

Sanções  

Observações  

Exemplo de Indicador

N  01 Prazo de atendimento de demandas (OS).º
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Item Descrição

Finalidade  Garantir um atendimento célere às
demandas do órgão.

Meta a cumprir  24h

Instrumento de
medição

 Sistema informatizado de solicitação
de serviços – Ordem de Serviço (OS)
eletrônica.

Forma de
acompanhamento  Pelo sistema.

Periodicidade  Mensal

Mecanismo de
Cálculo

 Cada OS será verificada e valorada
individualmente. Nº de horas no
atendimento/24h = X

Início de Vigência  Data da assinatura do contrato.

Faixas de ajuste
no pagamento

X até 1 – 100% do valor da OS

De 1 a 1,5 – 90% do valor da OS

De 1,5 a 2 – 80% do valor da OS

Sanções

20% das OS acima de 2 – multa de
XX

30% das OS acima de 2 – multa de
XX + rescisão contratual

Observações  

 

ANEXO III 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO
DE PREÇOS 

  N  do Processoº  

  Licitação Nº  

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas
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DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS
REFERENTES À CONTRATAÇÃO)

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

B Município/UF  

C Ano do acordo coletivo, convenção coletiva ou
sentença normativa em dissídio coletivo  

D Número de meses de execução contratual  

 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Tipo de
serviço

Unidade
de
medida

Quantidade total a contratar (em
função da unidade de medida)

     

     

     

 

Nota 1: Esta tabela poderá ser adaptada às características
do  serviço  contratado,  inclusive  no  que  concerne  às
rubricas  e  suas  respectivas  provisões  e/ou  estimativas,
desde que haja justificativa.

 

Nota  2:  As  provisões  constantes  desta  planilha  poderão
ser  desnecessárias  quando  se  tratar  de  determinados
serviços  que  prescindam  da  dedicação  exclusiva  dos
trabalhadores da contratada para com a Administração.

 
 

ANEXO IIIA

 (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23
de dezembro de 2013)

Mão de obra

Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados complementares para composição dos custos
referente à mãodeobra
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1 Tipo de serviço (mesmo serviço com característicasdistintas)  

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

3 Categoria profissional (vinculada à execuçãocontratual)  

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)  

 Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de
serviço.

 

Módulo 1: Composição da remuneração

 1

 
Composição da remuneração Valor (R$)

A Salário base  

B Adicional de periculosidade  

C Adicional de insalubridade  

D Adicional noturno  

E Hora noturna adicional  

F Adicional de hora extra  

G Outros (especificar)  

  TOTAL DA REMUNERAÇÃO  

 

Módulo 2: Benefícios mensais e diários

2  Benefícios mensais e diários Valor
(R$)

A Transporte  

B Auxílio alimentação (vales, cesta básica,
entre outros)  

C Assistência médica e familiar  
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D Auxílio creche  

E Seguro de vida, invalidez e funeral  

F Outros (especificar)  

  Total de Benefícios mensais e diários  

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo
(descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).
 

 

Módulo 3: Insumos diversos

3 Insumos diversos Valor (R$)

A Uniformes  

B Materiais  

C Equipamentos  

D Outros (especificar)  

  Total de Insumos Diversos  

Nota: Valores mensais por empregado.

 

Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas

Submódulo  4.1:  Encargos  previdenciários,  FGTS  e
outras contribuições:

4.1 Encargos previdenciários, FGTSe outras contribuições
Percentual

(%)
Valor
(R$)

A INSS    

B SESI ou SESC    

C SENAI ou SENAC    

D INCRA    

E Salário educação    

F FGTS    
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G Seguro acidente do trabalho    

H SEBRAE    

Total    

Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do 
FGTS  e  demais  contribuições  são  aqueles  estabelecidos
pela legislação vigente.

Nota 2: Percentuais incidentes sobre a remuneração.

 

 Submódulo 4.2: 13º (décimo terceiro) salário

4.2 13  (décimo terceiro) salárioº Valor
(R$)

A 13  (décimo terceiro) salárioº  

Subtotal  

B
Incidência dos encargos previstos no
Submódulo 4.1 sobre 13
salário

º (décimo terceiro)  

Total  

 

 Submódulo 4.3:  Afastamento Maternidade

4.3  Afastamento Maternidade Valor
(R$)

A Afastamento Maternidade  

B Incidência dos encargos do submódulo 4.1
sobre Afastamento Maternidade  

TOTAL  

 

 

Submódulo 4.4: Provisão para rescisão

4.4 Provisão para rescisão Valor
(R$)

A Aviso prévio indenizado  
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B Incidência do FGTS sobre aviso prévio
indenizado  

C Multa sobre FGTS e contribuições sociais
sobre o aviso prévio indenizado  

D Aviso prévio trabalhado  

E Incidência dos encargos do submódulo 4.1
sobre o aviso prévio trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais
sobre o aviso prévio trabalhado  

Total  

 

 Submódulo  4.5:  Custo  de  reposição  do  profissional
ausente

4.5 Composição do custo de reposição do
profissional ausente

Valor
(R$)

A Férias e terço constitucional de férias  

B Ausência por doença  

C Licença paternidade  

D Ausências legais  

E Ausência por acidente de trabalho  

F Outros (especificar)  

Subtotal  

G
Incidência dos encargos do submódulo 4.1
sobre o custo de reposição do profissional
ausente

 

Total  

 



18/11/2015 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008. — Portal de Compras do Governo Federal Compras Governamentais

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoesnormativas/instrucaonormativano02de30deabrilde20081 74/122

QuadroResumo  do  Módulo  4:  Encargos  sociais  e
trabalhistas

4 Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas Valor(R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outrascontribuições  

4.2 13º (décimoterceiro) salário  

4.3 Afastamento maternidade  

4.4 Custo de rescisão  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

4.6 Outros (especificar)  

Total  

 

Módulo 5: Custos indiretos, tributos e lucro

 5
Custos indiretos, tributos e
lucro Percentual

(%)
Valor
(R$)

A Custos indiretos    

B Lucro    

C Tributos    

  B.1. Tributos federais
(especificar)    

  B.2  Tributos estaduais
(especificar)    

 
B.3  Tributos municipais
(especificar)    

  Total    

Nota 1: Custos indiretos, tributos e lucro por empregado.

Nota 2: O valor referente a tributos é obtido aplicandose o
percentual sobre o valor do faturamento.
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Anexo IIIB

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de
dezembro de 2013)

QuadroResumo do custo por empregado

  Mãodeobra vinculada à execução contratual
(valor por empregado) (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração  

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  

C Módulo 3 – Insumos diversos (uniformes,
materiais, equipamentos e outros)  

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A + B +C+ D)  

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

Valor total por empregado  

(retificado em 9 de janeiro de 2014 – publicado no DOU
nº 6, Seção 1, pg.58/59)

 

Anexo IIIC

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de
dezembro de 2013)

QuadroResumo do valor mensal dos serviços

 

 Tipo de
serviço (A)

Valor
proposto

por
empregado (B)

Qtde. de
empregados

por
posto (C)

Valor
proposto

por
posto (D)
= (B x C)

Qtde.

de
postos (E)

Valor
total
do

serviço

(F) = (D
x E)

I
Serviço
1
(indicar)

R$   R$   R$
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II Serviço
2
(indicar)

R$   R$   R$

...
Serviço
..
(indicar)

R$   R$   R$

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II +...)  

 

Anexo IIID 

Quadro demonstrativo do valor global da proposta

  Valor Global da Proposta

  Descrição Valor
(R$)

A Valor proposto por unidade de medida *  

B Valor mensal do serviço  

C
Valor global da proposta

(valor mensal do serviço multiplicado pelo
número de meses do contrato).

 

Nota:  Informar o  valor  da unidade de medida por  tipo de
serviço.

(retificado em 9 de janeiro de 2014 – publicado no DOU
nº 6, Seção 1, pg.58/59).

  

Anexo IIIE 

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de
dezembro de 2013).

Complemento dos serviços de vigilância

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

  ESCALA DE
TRABALHO

PREÇO
MENSAL

DO
POSTO

NÚMERO
DE

POSTOS

SUBTOTAL

(R$)

I.

44 (quarenta e
quatro) horas
semanais diurnas,      
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de segunda a sexta
feira, envolvendo 1
(um) vigilante.

II.

12 (doze) horas
diurnas, de
segundafeira a
domingo,
envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos
de 12 (doze) por 36
(trinta e seis) horas.

     

III.

12 (doze) horas
noturnas, de
segundafeira a
domingo,
envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos
de 12 (doze) por 36
(trinta e seis) horas.

     

IV.

12 (doze) horas
diurnas, de segunda
a sextafeira,
envolvendo 2 (dois)
vigilantes em turnos
de 12 (doze) por 36
(trinta e seis) horas .

     

V.

12 (doze) horas
noturnas, de
segunda a sexta
feira, envolvendo 2
(dois) vigilantes em
turnos de 12 (doze)
por 36 (trinta e seis)
horas .

     

  Outras (especificar)      

Total

 

Nota:  Nos  casos  de  inclusão  de  outros  tipos  de  postos,
deve  ser  observado  o  disposto  no  §  2º  do  art.  50  desta
Instrução Normativa.

(retificado em 9 de janeiro de 2014 – publicado no DOU
nº 6, Seção 1, pg.58/59).
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ANEXO IIIF

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de
dezembro de 2013)

Complemento dos serviços de limpeza e conservação

 

PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR M²  (metro quadrado)

  –  (Fórmulas  exemplificativas  de  cálculo
para área interna  alíneas “a” e “b” do inciso I do artigo 44;
para  as  demais  alíneas,  deverão  ser  incluídos  novos
campos na planilha com a metragem adequada).

ÁREA  INTERNA

 

MÃO DE OBRA

(1)

PRODUTIVIDADE

(1/M²)

(2)

PREÇO
HOMEM
MÊS

(R$)

(1x2)

SUBTOTAL

(R$/M²)

ENCARREGADO
_____ ______1

(30** x 600*)
   

SERVENTE
__ __1

600*
   

TOTAL  

 

 

    (Fórmulas exemplificativas de  cálculo
para área externa  alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do inciso II do
artigo  44;  para  as  demais  alíneas,  deverão  ser  incluídos
novos campos na planilha com a metragem adequada).

ÁREA EXTERNA

 

 

 MÃO DE OBRA

(1)

PRODUTIVIDADE

(1/M²)

(2)

PREÇO
HOMEM
MÊS

(R$)

(1x2)

SUBTOTAL

(R$/M²)

ENCARREGADO
______ _______1

(30** x 1200*)
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SERVENTE
__ __1

1200*
   

TOTAL    

 

 

  (Fórmulas  exemplificativas  de
cálculo para área externa  alíneas “b” e “c” do inciso III do
artigo  44;  para  as  demais  alíneas,  deverão  ser  incluídos
novos campos na planilha com a metragem adequada).

ESQUADRIA  EXTERNA

 

 

MÃO DE OBRA

(1)

 

PRODUTIVIDADE

(1/M²)

(2)

 

FREQÜÊNCIA
NO MÊS
(HORAS)

(3)

JORNADA
DE

TRABALHO
NO MÊS
(HORAS)

(4)

 

=(1x2x3)

Ki****

(5)

 

PREÇO
HOMEM
MÊS

(R$)

(4x5)

 

SUB

TOTAL

(R$/M²)

ENCARREGADO
___ __1

30** x 220*
16***

__ __1

191,40
0,0000127    

SERVENTE
_ __1

220*
16***

__ __1

191,40
0,000380    

Total    

 
FACHADA  ENVIDRAÇADA    FACE
EXTERNA

 

MÃO DE OBRA

(1)

 

PRODUTI

VIDADE

(1/M²)

(2)

 

FREQÜÊNCIA
NO

SEMESTRE
(HORAS)

(3)

 

JORNADA
DE

TRABALHO
NO

SEMESTRE
(HORAS)

(4)

 

=(1x2x3)

Ke****

(5)

 

PREÇO
HOMEM
MÊS

(R$)

(4x5)

 

SUB

TOTAL

(R$/M²)

____ ___1 ___ ___1



18/11/2015 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008. — Portal de Compras do Governo Federal Compras Governamentais

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoesnormativas/instrucaonormativano02de30deabrilde20081 80/122

ENCARREGADO 4** x 110* 8*** 1.148,4 0,0000158    

SERVENTE
_ __1

110*
8***

______1

1.148,4
0,0000633    

Total  

 

 ÁREA MÉDICOHOSPITALAR E ASSEMELHADOS

 

MÃO DE OBRA

(1)

PRODUTIVIDADE

(1/M²)

(2) 

PREÇO
HOMEM
MÊS

(R$)

(1x2)

SUBTOTAL

(R$/M²)

ENCARREGADO
_____ _____1

30** x 330*
   

SERVENTE
_ __1

330*
   

Total    

 

*  Caso  as  produtividades  mínimas  adotadas  sejam
diferentes,  estes  valores  das  planilhas,  bem  como  os
coeficientes  deles  decorrentes  (Ki  e  Ke),  deverão  ser
adequados à nova situação.

  **  Caso  a  relação  entre  serventes  e  encarregados  seja
diferente,  os  valores  das  planilhas,  bem  como  os
coeficientes  deles  decorrentes  (Ki  e  Ke),  deverão  ser
adequados à nova situação.

***  Frequência  sugerida  em  horas  por  mês.  Caso  a
frequência adotada, em horas, por mês ou semestre, seja
diferente,  os  valores,  bem  como  os  coeficientes  deles
decorrentes  (Ki  e  Ke),  deverão  ser  adequados  à  nova
situação.

 

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
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TIPO DE
ÁREA

 

PREÇO MENSAL
UNITÁRIO

(R$/ M²)

 

ÁREA

(M²)

 

SUBTOTAL

(R$)

 I  Área Interna      

 II  Área Externa      

III    Esquadria
Externa      

IV    Fachada
Envidraçada      

V    Área  Médico
Hospitalar      

Outras
(especificar)      

TOTAL  

ANEXO IV

 

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de
dezembro de 2013)

 

Guia  de  Fiscalização  dos  Contratos  de  Prestação  de
Serviços com Dedicação Exclusiva de MãodeObra

 

1.  Fiscalização  inicial  (no  momento  em  que  a
prestação de serviços é iniciada)

 

1.1.  Deve  ser  elaborada  planilharesumo  de  todo  o
contrato  administrativo.  Ela  conterá  informações  sobre
todos  os  empregados  terceirizados  que  prestam  serviços
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no  órgão  ou  entidade,  divididos  por  contrato,  com  os
seguintes dados: nome completo, número de inscrição no
CPF,  função  exercida,  salário,  adicionais,  gratificações,
benefícios  recebidos,  sua  especificação  e  quantidade
(valetransporte, auxílioalimentação), horário de  trabalho,
férias,  licenças,  faltas,  ocorrências  e  horas  extras
trabalhadas.

 

1.2. A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência
Social  –  CTPS,  será  feita  por  amostragem.  Todas  as
anotações contidas na CTPS dos empregados devem ser
conferidas,  a  fim  de  que  se  possa  verificar  se  as
informações  nelas  inseridas  coincidem  com  as
informações  fornecidas  pela  empresa  e  pelo  empregado.
Devem ser observadas, com especial atenção, a data de
início  do  contrato  de  trabalho,  a  função  exercida,  a
remuneração (corretamente discriminada em saláriobase,
adicionais  e  gratificações),  além  de  demais  eventuais
alterações dos contratos de trabalho.

 

1.3. O número de  terceirizados por  função deve  coincidir
com o previsto no contrato administrativo.

 

1.4. O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato
administrativo  e  na  Convenção  Coletiva  de  Trabalho  da
Categoria  CCT.

 

1.5.  Devem  ser  consultadas  eventuais  obrigações
adicionais  constantes  na  CCT  para  as  empresas
terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito
a auxílioalimentação gratuito).

 

1.6.  Deve  ser  verificada  a  existência  de  condições
insalubres ou de periculosidade no  local de trabalho, cuja
presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais
aos  empregados.  Tais  condições  obrigam  a  empresa  a
fornecer  determinados  Equipamentos  de  Proteção
Individual  EPI.

 

1.7.  No  primeiro  mês  da  prestação  dos  serviços,  a
contratada  deverá  apresentar  a  seguinte  documentação,
devidamente autenticada:

a) relação dos empregados, com nome completo, cargo ou
função, horário do posto de trabalho, números da carteira
de  identidade  (RG)  e  inscrição  no  Cadastro  de  Pessoas
Físicas (CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela
execução dos serviços, quando for o caso;
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b)  CTPS  dos  empregados  admitidos  e  dos  responsáveis
técnicos pela  execução dos  serviços,  quando  for  o  caso,
devidamente assinadas pela contratada; e

 

c)  exames  médicos  admissionais  dos  empregados  da
contratada que prestarão os serviços.

 

2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento
da fatura)

 

2.1  Deve  ser  feita  a  retenção  da  contribuição
previdenciária no valor de onze por cento sobre o valor da
fatura  e  dos  impostos  incidentes  sobre  a  prestação  do
serviço.

 

2.2. Deve ser consultada a situação da empresa  junto ao
SICAF.

 

2.3 Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito – CND,
junto ao INSS, a Certidão Negativa de Débitos de Tributos
e  Contribuições  Federais,  o  Certificado  de  Regularidade
do  FGTS  –  CRF,  e  a  Certidão  Negativa  de  Débitos
Trabalhistas  CNDT, caso esses documentos não estejam
regularizados no SICAF.

 

3. Fiscalização diária

 

3.1 Devem  ser  evitadas  ordens  diretas  da  Administração
dirigidas  aos  terceirizados.  As  solicitações  de  serviços
devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma
forma, eventuais  reclamações ou cobranças  relacionadas
aos  empregados  terceirizados  devem  ser  dirigidas  ao
preposto.

 

3.2 Toda e qualquer alteração na  forma de prestação do
serviço, como a negociação de folgas ou a compensação
de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é
exclusiva do empregador.

 

3.3 Conferir por amostragem, diariamente, os empregados
terceirizados  que  estão  prestando  serviços  e  em  quais
funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho.

 

4. Fiscalização especial
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4.1  É  necessário  observar  a  database  da  categoria
prevista na CCT. Os reajustes dos empregados devem ser
obrigatoriamente  concedidos  pela  empresa  no  dia  e
percentual previstos, devendo ser verificada pelo gestor do
contrato a necessidade de se proceder a  repactuação do
contrato, observado o disposto no art. 40 desta  Instrução
Normativa,  inclusive  quanto  à  necessidade  de  solicitação
da contratada.

 

4.2 A Administração precisa se certificar de que a empresa
observa  a  legislação  relativa  à  concessão  de  férias  e
licenças aos empregados.

 

4.3 A Administração precisa se certificar de que a empresa
respeita  a  estabilidade  provisória  de  seus  empregados
(cipeiro, gestante, e estabilidade acidentária).

 

5. Fiscalização por amostragem

 

5.1       A administração deverá solicitar, por amostragem,
aos  empregados,  que  verifiquem  se  as  contribuições
previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas
em seus nomes.

5.2       A administração deverá solicitar, por amostragem,
aos  empregados  terceirizados  os  extratos  da  conta  do
FGTS,  devendo  os  mesmos  ser  entregues  à
Administração.

 

5.3  O  objetivo  é  que  todos  os  empregados  tenham  tido
seus extratos avaliados ao final de um ano (sem que isso
signifique que a análise não possa ser  realizada mais de
uma vez em um mesmo empregado), garantindo assim o
“efeito surpresa” e o benefício da expectativa do controle;

 

5.4 A contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze)
dias,  quando  solicitado  pela  administração,  por
amostragem, quaisquer dos seguintes documentos:

 

5.4.1  Extrato  da  conta  do  INSS  e  do  FGTS  de  qualquer
empregado, a critério da Administração contratante, cópia
da  folha  de  pagamento  analítica  de  qualquer  mês  da
prestação  dos  serviços,  em  que  conste  como  tomador  o
órgão  ou  entidade  contratante,  cópia(s)  do(s)
contracheque(s)  assinado(s)  pelo(s)  empregado(s)
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relativo(s)  a  qualquer mês da prestação dos  serviços ou,
ainda,  quando  necessário,  cópia(s)  de  recibo(s)  de
depósito(s) bancário(s);

 

5.4.2  Comprovantes  de  entrega  de  benefícios
suplementares  (valetransporte,  vale  alimentação,  entre
outros)  a  que  estiver  obrigada  por  força  de  lei  ou  de
convenção  ou  acordo  coletivo  de  trabalho,  relativos  a
qualquer  mês  da  prestação  dos  serviços  e  de  qualquer
empregado.

 

6.  Fiscalização  quando  da  extinção  ou  rescisão  dos
contratos

 

6.1 A contratada deverá entregar, até 10 (dez) dias após o
último  mês  de  prestação  dos  serviços  (extinção  ou
rescisão  do  contrato),  cópias  autenticadas  dos
documentos abaixo relacionados:

           

6.1.1  termos  de  rescisão  dos  contratos  de  trabalho  dos
empregados  prestadores  de  serviço,  devidamente
homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

 

6.1.2 guias de recolhimento da contribuição previdenciária
e do FGTS, referente às rescisões contratuais;

 

6.1.3  extratos  dos  depósitos  efetuados  nas  contas
vinculadas  individuais  do  FGTS  de  cada  empregado
dispensado; e

 

6.1.4  exames  médicos  demissionais  dos  empregados
dispensados.

 

6.2 A contratada poderá optar pela entrega de cópias não
autenticadas, desde que acompanhadas de originais para
conferência no local de recebimento.

 

7. Providências em caso de indícios de irregularidade

 

7.1 Em caso de  indício de  irregularidade no  recolhimento
das  contribuições  previdenciárias,  os  fiscais  ou  gestores
de contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão
deobra deverão oficiar ao Ministério da Previdência Social
e à Receita Federal do Brasil – RFB.
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7.2 Em caso de  indício de  irregularidade no  recolhimento
do FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços
com dedicação  exclusiva  de mãodeobra  deverão  oficiar
ao Ministério do Trabalho e Emprego.

 

 

ANEXO V

 (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23
de dezembro de 2013)

METODOLOGIA DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ÁREAS INTERNAS

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 

Os serviços serão executados pelo contratado na seguinte
frequência:

 

1.1  DIARIAMENTE,  UMA  VEZ,  QUANDO  NÃO
EXPLICITADO:

1.1.1  Remover,  com  pano  úmido,  o  pó  das  mesas,
armários,  arquivos,  prateleiras,  persianas,  peitoris,
caixilhos  das  janelas,  bem  como  dos  demais  móveis
existentes,  inclusive  aparelhos  elétricos,  extintores  de
incêndio, etc.

1.1.2.  Lavar  os  cinzeiros  situados  nas  áreas  reservadas
para fumantes;

1.1.3  Remover  capachos  e  tapetes,  procedendo  a  sua
limpeza e aspirando o pó;

1.1.4 Aspirar o pó em todo o piso acarpetado;

1.1.5  Varrer,  remover  manchas  e  lustrar  os  pisos
encerados de madeira;

1.1.6  Varrer,  passar  pano  úmido  e  polir  os  balcões  e  os
pisos  vinílicos,  de  mármore,  cerâmicos,  de  marmorite  e
emborrachados;

1.1.7 Varrer os pisos de cimento;

1.1.8  Abastecer  com  papel  toalha,  papel  higiênico  e
sabonete líquido os sanitários, quando necessário;

1.1.9  Retirar  o  pó  dos  telefones  com  flanela  e  produtos
adequados;

1.1.10. Limpar os elevadores com produtos adequados;
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1.1.11  Passar  pano  úmido  com  álcool  nos  tampos  das
mesas  e  assentos  dos  refeitórios  antes  e  após  as
refeições;

1.1.12  Realizar  a  separação  dos  resíduos  recicláveis  na
fonte  geradora  e  a  sua  destinação  às  associações  e
cooperativas  dos  catadores  de  materiais  recicláveis,
conforme  Decreto  nº  5.940,  de  25  de  outubro  de  2006,
procedida  pela  coleta  seletiva  de  papel  para  reciclagem,
quando couber, nos termos da legislação vigente;

1.1.13 Limpar os corrimãos;

1.1.14  Suprir  os  bebedouros  com  garrafões  de  água
mineral, adquiridos pela Administração; e

1.1.15  Executar  demais  serviços  considerados
necessários à frequência diária.

 

1.2  DIARIAMENTE,  DUAS  VEZES,  QUANDO  NÃO
EXPLICITADO:

1.2.1  Efetuar  a  lavagem  de  bacias,  assentos  e  pias  dos
sanitários com saneante domissanitário desinfetante;

1.2.2 Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos
sanitários, copas e outras áreas molhadas; e

1.2.3 Retirar  o  lixo,  acondicionandoo em sacos plásticos
de  cem  litros,  removendoos  para  local  indicado  pela
Administração.

 

 

1.3  SEMANALMENTE,  UMA  VEZ,  QUANDO  NÃO
EXPLICITADO:

1.3.1 Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;

1.3.2 Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas
revestidas de fórmica;

1.3.3  Limpar,  com  produto  neutro,  portas,  barras  e
batentes pintados à óleo ou verniz sintético;

1.3.4  Lustrar  todo  o  mobiliário  envernizado  com  produto
adequado e passar flanela nos móveis encerados;

1.3.5  Limpar,  com  produto  apropriado,  as  forrações  de
couro ou plástico em assentos e poltronas;

1.3.6  Limpar  e  polir  todos  os  metais,  como  válvulas,
registros, sifões, fechaduras, etc.;

1.3.7  Lavar  os  balcões  e  os  pisos  vinílicos,  de mármore,
cerâmicos,  de  marmorite  e  emborrachados  com
detergente, encerar e lustrar;

1.3.8 Passar pano úmido  com saneantes domissanitários
nos telefones;
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1.3.9  Retirar  o  pó  e  resíduos,  com  pano  úmido,  dos
quadros em geral; e

1.3.10  Executar  demais  serviços  considerados
necessários à frequência semanal.

 

1.4  SEMANALMENTE,  DUAS  VEZES,  QUANDO  NÃO
EXPLICITADO:

1.4.1 Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool.

1.5 MENSALMENTE, UMA VEZ:

1.5.1 Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;

1.5.2 Limpar forros, paredes e rodapés;

1.5.3  Limpar  cortinas,  com  equipamentos  e  acessórios
adequados;

1.5.4 Limpar persianas com produtos adequados;

1.5.5 Remover manchas de paredes;

1.5.6  Limpar,  engraxar  e  lubrificar  portas,  grades,
basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de malha, enrolar,
pantográfica, correr, etc.); e

1.5.7  Efetuar  revisão  minuciosa  de  todos  os  serviços
prestados durante o mês.

 

1.6  ANUALMENTE,  UMA  VEZ,  QUANDO  NÃO
EXPLICITADO:

1.6.1 Efetuar lavagem das áreas acarpetadas previstas em
contrato;

1.6.2 Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias; e

 

1.7  ANUALMENTE,  DUAS  VEZES,  QUANDO  NÃO
EXPLICITADO:

1.7.1 Lavar as caixas d'água dos prédios, remover a lama
depositada e desinfetálas.

ESQUADRIAS EXTERNAS

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 

Os serviços serão executados pela contratada na seguinte
frequência:

 

2.1 QUINZENALMENTE, UMA VEZ:

2.1.1  Limpar  todos  os  vidros  (face  interna/externa),
aplicando produtos antiembaçantes.
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2.2 SEMESTRALMENTE, UMA VEZ:

2.2.1  Limpar  fachadas  envidraçadas  (face  externa),  em
conformidade  com  as  normas  de  segurança  do  trabalho,
aplicando produtos antiembaçantes.

 

ÁREAS EXTERNAS

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 

Os serviços serão executados pela contratada na seguinte
frequência:

 

3.1.  DIARIAMENTE,  UMA  VEZ,  QUANDO  NÃO
EXPLICITADO:

 

3.1.1.  Remover  capachos  e  tapetes,  procedendo  a  sua
limpeza;

 

3.1.2. Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos,
de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;

3.1.3. Varrer as áreas pavimentadas;

3.1.4  Realizar  a  separação  dos  resíduos  recicláveis  na
fonte  geradora  e  a  sua  destinação  às  associações  e
cooperativas  dos  catadores  de  materiais  recicláveis,
conforme  Decreto  n   5.940,  de  25  de  outubro  de  2006,
procedida  pela  coleta  seletiva  de  papel  para  reciclagem,
quando couber, nos termos da legislação vigente.

o

3.1.5 Executar demais serviços considerados necessários
à frequência diária.

 

3.2  DIARIAMENTE,  DUAS  VEZES,  QUANDO  NÃO
EXPLICITADO:

 

3.2.1. Retirar o  lixo, duas vezes ao dia, acondicionandoo
em sacos plásticos de cem litros, removendoos para local
indicado pela Administração.

 

3.3. SEMANALMENTE, UMA VEZ:
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3.3.1.  Limpar  e  polir  todos os metais  (torneiras,  válvulas,
registros, sifões, fechaduras, etc.);

3.3.2.  Lavar  com  detergente,  encerar  e  lustrar  os  pisos
vinílicos,  de  mármore,  cerâmicos,  de  marmorite  e
emborrachados;

3.3.3.  Retirar  papéis,  detritos  e  folhagens  das  áreas
verdes; e

3.3.4. Executar demais serviços considerados necessários
à frequência semanal.

 

3.4. MENSALMENTE, UMA VEZ:

 

3.4.1  Lavar  as  áreas  cobertas  destinadas  a
garagem/estacionamento; e

3.4.2  Efetuar  a  capina  e  roçada,  retirar  de  toda  área
externa  plantas  desnecessárias,  cortar  grama  e  podar
árvores que estejam impedindo a passagem de pessoas.

3.4.2.1  Os  serviços  de  paisagismo  com  jardinagem,
adubação, aplicação de defensivos agrícolas não integram
a composição de preços contemplados por esta Instrução
Normativa, devendo receber tratamento diferenciado.

 

 

4. DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

 

São  substâncias  ou materiais  destinados  à  higienização,
desinfecção  domiciliar,  em  ambientes  coletivos  e/ou
públicos,  em  lugares  de  uso  comum  e  no  tratamento  da
água, compreendendo:

4.1 Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou
seletivamente,  microrganismos,  quando  aplicados  em
objetos inanimados ou ambientes;

4.2  Detergentes:  destinados  a  dissolver  gorduras  e  à
higiene  de  recipientes  e  vasilhas,  e  a  aplicações  de  uso
doméstico;

4.3  São  equiparados  aos  produtos  domissanitários  os
detergentes  e  desinfetantes  e  respectivos  congêneres,
destinados  à  aplicação  em  objetos  inanimados  e  em
ambientes,  ficando  sujeitos  às  mesmas  exigências  e
condições no concernente ao registro, à industrialização, à
entrega, ao consumo e à fiscalização.

 

5.  OBRIGAÇÕES  E  RESPONSABILIDADES  DA
CONTRATADA
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A contratada, além do  fornecimento da mãodeobra, dos
saneantes  domissanitários,  dos  materiais  e  dos
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a
perfeita  execução dos  serviços de  limpeza dos prédios  e
demais atividades correlatas, obrigase a:

5.1  assumir  responsabilidade  integral  pelos  serviços
contratados, nos termos da legislação vigente;

5.2  selecionar  e  preparar  rigorosamente  os  empregados
que  irão  prestar  os  serviços,  encaminhando  elementos
portadores  de  atestados  de  boa  conduta  e  demais
referências,  tendo  funções  profissionais  legalmente
registradas em suas CTPS;

5.3 manter a disciplina nos  locais dos serviços,  retirando,
no  prazo  máximo  de  vinte  e  quatro  horas  após  a
notificação,  qualquer  empregado  cuja  conduta  seja  tida
como inconveniente pela Administração;

5.4  manter  seu  pessoal  uniformizado,  identificandoos
através de crachás, com fotografia recente, e provendoos
dos Equipamentos de Proteção Individual  EPI;

5.5  manter  sediados  junto  à  Administração,  durante  os
turnos de trabalho, elementos capazes de tomar decisões
compatíveis com os compromissos assumidos;

5.6.  manter  todos  os  equipamentos  e  utensílios
necessários  à  execução  dos  serviços  em  perfeitas
condições de uso e substituir os danificados em até vinte e
quatro  horas.  Os  equipamentos  elétricos  devem  ser
dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos
à rede elétrica;

5.7.  identificar  todos  os  equipamentos,  ferramentas  e
utensílios  de  sua  propriedade,  tais  como  aspiradores  de
pó,  enceradeiras,  mangueiras,  baldes,  carrinhos  para
transporte de  lixo, escadas, entre outros, de  forma a não
serem  confundidos  com  similares  de  propriedade  da
Administração;

5.8.  implantar,  de  forma  adequada,  a  planificação,
execução e supervisão permanente dos serviços, de forma
a  obter  uma  operação  correta  e  eficaz,  realizando  os
serviços  de  forma  meticulosa  e  constante,  mantendo
sempre em perfeita ordem  todas as dependências objeto
dos serviços;

5.9.  nomear  encarregados  responsáveis  pelos  serviços,
com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos,
os  quais  devem  permanecer  no  local  do  trabalho,  em
tempo  integral,  fiscalizando  e  ministrando  a  orientação
necessária  aos  executantes  dos  serviços.  Estes
encarregados terão a obrigação de reportaremse, quando
houver  necessidade,  ao  responsável  pelo
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acompanhamento dos serviços da Administração e  tomar
as  providências  pertinentes  para  que  sejam  corrigidas
todas as falhas detectadas;

5.10.  responsabilizarse  pelo  cumprimento,  por  parte  de
seus empregados, das normas disciplinares determinadas
pela Administração;

5.11.  assumir  todas  as  responsabilidades  e  tomar  as
medidas  necessárias  ao  atendimento  dos  seus
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de
seus encarregados;

5.12.  cumprir,  além  dos  postulados  legais  vigentes  de
âmbito  federal, estadual, distrital ou municipal, as normas
de segurança da Administração;

5.13. instruir os seus empregados quanto à prevenção de
incêndios nas áreas da Administração;

5.14.  registrar e controlar,  juntamente com o preposto da
Administração,  diariamente,  a  assiduidade  e  a
pontualidade  de  seu  pessoal,  bem  como  as  ocorrências
havidas;

5.15.  fazer  seguro  de  seus  empregados  contra  riscos  de
acidentes  de  trabalho,  responsabilizandose,  também,
pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e
comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme
exigência legal;

5.16. prestar os serviços dentro dos parâmetros e  rotinas
estabelecidos,  fornecendo  todos  os  materiais,  inclusive
sacos  plásticos  para  acondicionamento  de  detritos,
equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  em  quantidade,
em  qualidade  e  com  tecnologia  adequadas,  com  a
observância das recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação;

5.17. adotar conduta adequada na utilização dos materiais,
equipamentos,  ferramentas  e  utensílios,  objetivando  a
correta execução dos serviços;

5.18. executar os serviços em horários que não interfiram
com  o  bom  andamento  da  rotina  de  funcionamento  da
Administração;

5.19 adotar boas práticas de sustentabilidade baseadas na
otimização  e  economia  de  recursos  e  na  redução  da
poluição ambiental, tais como:

5.19.1  racionalização  do  uso  de  substâncias
potencialmente tóxicas e/ou poluentes;

5.19.2  substituição,  sempre  que  possível,  de  substâncias
tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

5.19.3  uso  de  produtos  de  limpeza  e  conservação  que
obedeçam  às  classificações  e  especificações
determinadas  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária  ANVISA;
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5.19.4 racionalização do consumo de energia elétrica e de
água;

5.19.5  destinação  adequada  dos  resíduos  gerados  nas
atividades de limpeza, asseio e conservação;

5.19.6  utilização,  na  lavagem  de  pisos,  sempre  que
possível,  de  água  de  reuso  ou  outras  fontes  (águas  de
chuva  e  poços),  desde  que  certificada  de  não
contaminação  por  metais  pesados  ou  agentes
bacteriológicos, minas e outros;

5.19.7  treinamento  periódico  dos  empregados  sobre
práticas  de  sustentabilidade,  em  especial  sobre  redução
de  consumo  de  energia  elétrica,  de  consumo  de  água  e
destinação  de  resíduos  sólidos,  observadas  as  normas
ambientais vigentes; e

5.19.8  observação  da  Resolução  CONAMA  (Conselho
Nacional do Meio Ambiente) n  20, de 7 de dezembro de
1994,  quanto  aos  equipamentos  de  limpeza  que  gerem
ruído no seu funcionamento;

o

5.20 desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de
descarte  de  materiais  potencialmente  poluidores,  tais
como  pilhas  e  baterias  dispostas  para  descarte  que
contenham  em  suas  composições  chumbo,  cádmio,
mercúrio e seus compostos, em estabelecimentos que as
comercializam  ou  na  rede  de  assistência  técnica
autorizada pelas  respectivas  indústrias, para  repasse aos
fabricantes  ou  importadores,  conforme  disposto  na
legislação vigente;

5.21  conferir  o  tratamento  previsto  no  item  anterior  a
lâmpadas  fluorescentes e  frascos de aerossóis em geral.
Estes  produtos,  quando  descartados,  deverão  ser
separados  e  acondicionados  em  recipientes  adequados
para destinação específica;

5.22 encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados
ou  dispostos  inadequadamente  aos  fabricantes,  para
destinação final, ambientalmente adequada.

5.23  observar,  quando  da  execução  dos  serviços,  as
práticas  de  sustentabilidade  previstas  na  Instrução
Normativa n  1, de 19 de janeiro de 2010, no que couber.o

 

 6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

 

A Administração obrigase a:

 

6.1. exercer a fiscalização dos serviços por  intermédio de
servidores  especialmente  designados,  na  forma  prevista
na Lei n  8.666, de 1993;o
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6.2. disponibilizar instalações sanitárias;

6.3. disponibilizar vestiários com armários guardaroupas;
e

6.4.  destinar  local  para  guarda  dos  saneantes
domissanitários,  materiais,  equipamentos,  ferramentas  e
utensílios.

 

7. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

 

Não  obstante  a  contratada  seja  a  única  e  exclusiva
responsável  pela  execução  de  todos  os  serviços,  a
Administração  reservase  o  direito  de,  sem  que,  de
qualquer  forma,  restrinja  a  plenitude  desta
responsabilidade,  exercer  a  mais  ampla  e  completa
fiscalização  sobre  os  serviços,  diretamente  ou  por
prepostos designados, podendo, para isso:

7.1.  ordenar  a  imediata  retirada  do  local,  bem  como  a
substituição, de empregado da contratada que estiver sem
uniforme  ou  crachá,  que  embaraçar  ou  dificultar  a  sua
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo
critério, julgar inconveniente;

7.2. examinar as CTPS dos empregados colocados a seu
serviço, para comprovar o  registro de  função profissional;
e

7.3.  solicitar  à  contratada  a  substituição  de  qualquer
saneante  domissanitário  ou  equipamento  cujo  uso
considere  prejudicial  à  boa  conservação  de  seus
pertences,  equipamentos  ou  instalações,  ou,  ainda,  que
não atendam às necessidades da Administração.

 

8. TABELA DE ÁREAS E ENDEREÇOS

 

Os  serviços  de  limpeza  e  conservação  serão  prestados
nas  dependências  das  instalações  da  Administração,
conforme Tabelas de Locais constantes de anexo próprio.

 

 

ANEXO VI

 

METODOLOGIA DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA

1.        DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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1.1.  A  prestação  dos  serviços  de  vigilância,  nos  Postos
fixados  pela  Administração,  envolve  a  alocação,  pela
contratada, de mãodeobra capacitada para:

1.1.1.  Comunicar  imediatamente  à  Administração,  bem
como  ao  responsável  pelo  Posto,  qualquer  anormalidade
verificada,  inclusive  de  ordem  funcional,  para  que  sejam
adotadas as providências de regularização necessárias;

1.1.2. Manter afixado no Posto, em local visível, o número
do  telefone da Delegacia de Polícia da Região, do Corpo
de  Bombeiros,  dos  responsáveis  pela  administração  da
instalação e outros de  interesse,  indicados para o melhor
desempenho das atividades;

1.1.3.  Observar  a movimentação  de  indivíduos  suspeitos
nas  imediações  do  Posto,  adotando  as  medidas  de
segurança  conforme  orientação  recebida  da
Administração, bem como as que entender oportunas;

1.1.4.  Permitir  o  ingresso  nas  instalações  somente  de
pessoas previamente autorizadas e identificadas;

1.1.5.  Fiscalizar  a  entrada  e  saída  de  veículos  nas
instalações,  identificando  o motorista  e  anotando  a  placa
do veículo,  inclusive de pessoas autorizadas a estacionar
seus  carros  particulares  na  área  interna  da  instalação,
mantendo sempre os portões fechados;

1.1.6.  Repassar  para  o(s)  vigilante(s)  que  está(ão)
assumindo  o  Posto,  quando  da  rendição,  todas  as
orientações  recebidas  e  em  vigor,  bem  como  eventual
anomalia observada nas instalações e suas imediações;

1.1.7. Comunicar à área de segurança da Administração,
todo acontecimento entendido como irregular e que possa
vir a representar risco para o patrimônio da Administração;

1.1.8.  Colaborar  com  as  Polícias  Civil  e  Militar  nas
ocorrências  de  ordem  policial  dentro  das  instalações  da
Administração,  facilitando,  o  melhor  possível,  a  atuação
daquelas,  inclusive  na  indicação  de  testemunhas
presenciais de eventual acontecimento;

1.1.9.  Controlar  rigorosamente  a  entrada  e  saída  de
veículos e pessoas após o término de cada expediente de
trabalho,  feriados  e  finais  de  semana,  anotando  em
documento  próprio  o  nome,  registro  ou matrícula,  cargo,
órgão de lotação e tarefa à executar;

1.1.10.  Proibir  o  ingresso  de  vendedores,  ambulantes  e
assemelhados  às  instalações,  sem  que  estes  estejam
devida  e  previamente  autorizados  pela  Administração  ou
responsável pela instalação;

1.1.11. Proibir a aglomeração de pessoas  junto ao Posto,
comunicando  o  fato  ao  responsável  pela  instalação  e  à
segurança da Administração, no caso de desobediência;
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1.1.12. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial
junto ao Posto e imediações, que implique ou ofereça risco
à segurança dos serviços e das instalações;

1.1.13.  Proibir  a  utilização  do  Posto  para  guarda  de
objetos  estranhos  ao  local,  de  bens  de  servidores,  de
empregados ou de terceiros;

1.1.14.  Executar  a(s)  ronda(s)  diária(s)  conforme  a
orientação  recebida  da  Administração  verificando  as
dependências  das  instalações,  adotando  os  cuidados  e
providências necessários para o perfeito desempenho das
funções e manutenção da tranqüilidade;

1.1.15.  Assumir  diariamente  o  Posto,  devidamente
uniformizado,  barbeado,  cabelos aparados,  limpos e  com
aparência pessoal adequada;

1.1.16. Manter o(s) vigilante(s) no Posto, não devendo se
afastar(em) de seus afazeres, principalmente para atender
chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não
autorizados;

1.1.17.  Registrar  e  controlar,  juntamente  com  a
Administração, diariamente, a freqüência e a pontualidade
de  seu  pessoal,  bem  como  as  ocorrências  do  Posto  em
que estiver prestando seus serviços,.

1.2. A programação dos serviços será feita periodicamente
pela  Administração  e  deverão  ser  cumpridos,  pela
contratada, com atendimento sempre cortês e de forma a
garantir  as  condições  de  segurança  das  instalações,  dos
servidores e das pessoas em geral.

 

1.  2.        RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

 

2.1. Comprovar a formação técnica específica da mãode
obra  oferecida,  através  de  Certificado  de  Curso  de
Formação  de  Vigilantes,  expedidos  por  Instituições
devidamente habilitadas e reconhecidas;

2.2.  Implantar,  imediatamente  após  o  recebimento  da
autorização  de  início  dos  serviços,  a  mãodeobra  nos
respectivos  Postos  relacionados  no  anexo  Tabela  de
Locais  e  nos  horários  fixados  na  escala  de  serviço
elaborada  pela  Administração,  informando,  em  tempo
hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de
assumir o Posto conforme o estabelecido;

2.3. Fornecer uniformes e seus complementos à mãode
obra envolvida, conforme a seguir descrito, de acordo com
o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho:

Calça

Camisa de mangas compridas e curtas
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Cinto de Nylon

Sapatos

Meias

Quepe com emblema

Jaqueta de frio ou Japona

Capa de chuva

Crachá

Revólver calibre 38

Cinto com coldre e baleiro

Munição calibre 38

Distintivo tipo Broche

Livro de Ocorrência

Cassetete

Porta Cassetete

Apito

Cordão de Apito

Lanterna 3 pilhas

Pilha para lanterna;

2.3.1.  A  contratada  não  poderá  repassar  os  custos  de
qualquer  um  destes  itens  de  uniforme  e  equipamentos  a
seus empregados;

2.4.  Apresentar  à  Administração  a  relação  de  armas  e
cópias autenticadas dos respectivos "Registro de Arma" e
"Porte  de  Arma",  que  serão  utilizadas  pela  mãodeobra
nos Postos;

2.5. Fornecer as armas, munição e respectivos acessórios
ao vigilante no momento da implantação dos Postos;

2.6. Oferecer munição de procedência de  fabricante,  não
sendo permitido em hipótese alguma, o uso de munições
recarregadas;

2.7. Prever toda a mãodeobra necessária para garantir a
operação  dos  Postos,  nos  regimes  contratados,
obedecidas  as  disposições  da  legislação  trabalhista
vigente;

2.8.  Apresentar  atestado  de  antecedentes  civil  e  criminal
de toda mãodeobra oferecida para atuar nas instalações
da Administração;

2.9. Efetuar a  reposição da mãodeobra nos Postos, em
caráter  imediato,  em  eventual  ausência,  não  sendo
permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);

2.10. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões
desejados, para atender eventuais acréscimos solicitados
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pela Administração, bem como impedir que a mãodeobra
que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza
grave, seja mantida ou retorne às instalações da mesma;

2.11.  Atender  de  imediato  às  solicitações  quanto  a
substituições  da  mãodeobra,  qualificada  ou  entendida
como inadequada para a prestação dos serviços;

2.12.  Instruir  ao  seu  preposto  quanto  à  necessidade  de
acatar  as  orientações  da Administração,  inclusive  quanto
ao  cumprimento  das Normas  Internas  e  de  Segurança  e
Medicina do Trabalho;

2.13.  Relatar  à  Administração  toda  e  qualquer
irregularidade observada nos Postos das instalações onde
houver prestação dos serviços;

2.14.  Os  supervisores  da  contratada  deverão,
obrigatoriamente,  inspecionar  os  Postos  no  mínimo  01
(uma)  vez  por  semana,  em  dias  e  períodos  (diurno
07h/15h e noturno 15h/23h) alternados;

2.15.  A  arma  deverá  ser  utilizada  somente  em  legítima
defesa,  própria  ou  de  terceiros,  e  na  salvaguarda  do
patrimônio  da  Administração,  após  esgotados  todos  os
outros meios para a solução de eventual problema.

 

3. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A fiscalização da Administração terá livre acesso aos
locais de trabalho da mãodeobra da contratada;

3.2.  A  fiscalização  da Administração  não  permitirá  que  a
mãodeobra  execute  tarefas  em  desacordo  com  as
preestabelecidas;

4. TABELA DE ENDEREÇOS

Os  serviços  de  vigilância  serão  prestados  nas
dependências das instalações da Administração, conforme
Tabela de Locais constantes de anexo próprio.

 

ANEXO VII

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 24 de
junho de 2014)

 

1. As provisões realizadas pela Administração contratante
para o pagamento dos encargos  trabalhistas de que trata
este  Anexo,  em  relação  à  mão  de  obra  das  empresas
contratadas  para  prestar  serviços  de  forma  contínua,  por
meio  de  dedicação  exclusiva  de  mão  de  obra,  serão
destacadas  do  valor  mensal  do  contrato  e  serão
depositados  pela  Administração  em  conta  vinculada,
doravante,  denominada  contadepósito  vinculada  
bloqueada  para  movimentação,  aberta  em  nome  do
prestador de serviço.
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1.1  A  movimentação  da  contadepósito  vinculada  
bloqueada para movimentação dependerá de autorização
do  órgão  ou  entidade  contratante  e  será  feita
exclusivamente  para  o  pagamento  das  obrigações  a
seguir:

 

1.1.1  O  montante  dos  depósitos  da  contadepósito
vinculada    bloqueada  para  movimentação  será  igual  ao
somatório dos valores das seguintes provisões:

                      

I  13  (décimo terceiro) salário;o

 

II  férias e um terço constitucional de férias;

                      

III    multa  sobre  o  FGTS  e  contribuição  social  para  as
rescisões sem justa causa; e

 

IV  encargos sobre férias e 13  (décimo terceiro) salário.o

 

1.2 O órgão ou entidade contratante deverá  firmar Termo
de  Cooperação  Técnica  com  Instituição  Financeira,  cuja
minuta se constituirá anexo do Edital, o qual determinará
os  termos  para  a  abertura  da  contadepósito  vinculada  
bloqueada  para  movimentação  e  as  condições  de  sua
movimentação.

 

1.3 O Termo de Cooperação Técnica poderá ser ajustado
às  peculiaridades  dos  serviços,  objeto  do  Contrato
Administrativo,  e/ou  aos  procedimentos  internos  da
Instituição Financeira, nos termos deste Anexo.

 

2. A assinatura do contrato de prestação de serviços entre
o  órgão  ou  entidade  contratante  e  a  empresa  vencedora
do certame será precedida dos seguintes atos:

 

2.1.  solicitação  do  órgão  ou  entidade  contratante,
mediante oficio, de abertura da contadepósito vinculada
bloqueada para movimentação, conforme disposto no item
1;
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2.2. assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da
regularização  da  contadepósito  vinculada    bloqueada
para movimentação, de termo de autorização que permita
ao órgão ou entidade contratante ter acesso aos saldos e
aos  extratos,  e  que  vincule  a movimentação  dos  valores
depositados  mediante  autorização  do  órgão  contratante,
nos termos  do Anexo IX desta Instrução Normativa.

 

3. O saldo da contadepósito  vinculada    bloqueada para
movimentação  será  remunerado  pelo  índice  de  correção
da poupança  , conforme definido no respectivo
Termo de Cooperação Técnica.

pro rata die

 

3.1 Eventual alteração da forma de correção da poupança
prevista  no  item  3  deste  Anexo  implicará  a  revisão  do
Termo de Cooperação Técnica.

 

4.  Os  valores  referentes  às  provisões  de  encargos
trabalhistas  mencionados  no  subitem  1.1.1,  retidos  por
meio  da  contadepósito  vinculada    bloqueada  para
movimentação, deixarão de compor o  valor mensal a  ser
pago diretamente à empresa.

 

5.  Os  editais  deverão  conter  expressamente  as  regras
previstas neste Anexo e documento de autorização para a
criação  da  contadepósito  vinculada    bloqueada  para
movimentação,  que deverá ser assinado pela contratada,
nos termos do art. 19A desta Instrução Normativa.

 

6.  Os  órgãos  ou  entidades  da  Administração  Pública
Federal  poderão  negociar  com  a  Instituição  Financeira,
caso  haja  cobrança  de  tarifas  bancárias,  a  isenção  ou
redução  das  referidas  tarifas  para  abertura  e
movimentação  da  contadepósito  vinculada  –  bloqueada
para movimentação.

 

7. Os  editais  deverão  informar  aos  proponentes  que,  em
caso  de  cobrança  de  tarifa  bancária  para
operacionalização  da  contadepósito  vinculada  
bloqueada  para  movimentação,  os  recursos  atinentes  a
essas despesas serão debitados dos valores depositados.

 

7.1  Os  recursos  atinentes  à  cobrança  de  tarifa  bancária
para  operacionalização  da  contadepósito  vinculada  –
bloqueada  para  movimentação  poderão  ser  previstos  na
proposta da licitante.
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7.2  Os  editais  deverão  informar  o  valor  total/global  ou
estimado  das  tarifas  bancárias  de  modo  que  tal  parcela
possa constar da planilha apresentada pelos proponentes.

 

8. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do
órgão  ou  entidade  contratante  para  utilizar  os  valores  da
contadepósito vinculada   bloqueada para movimentação
para  o  pagamento  dos  encargos  trabalhistas  previstos
neste  Anexo  ou  de  eventuais  indenizações  trabalhistas
aos  empregados,  decorrentes  de  situações  ocorridas
durante a vigência do contrato.

 

8.1  Para  a  liberação  dos  recursos  em  contadepósito
vinculada    bloqueada  para  movimentação  para  o
pagamento  dos  encargos  trabalhistas  ou  de  eventuais
indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de
situações  ocorridas  durante  a  vigência  do  contrato,  a
empresa  deverá  apresentar  ao  órgão  ou  entidade
contratante os documentos comprobatórios da ocorrência
das obrigações  trabalhistas e seus  respectivos prazos de
vencimento.

 

8.2  Após  a  confirmação  da  ocorrência  da  situação  que
ensejou  o  pagamento  dos  encargos  trabalhistas  ou  de
eventual  indenização  trabalhista  e  a  conferência  dos
cálculos,  o  órgão  ou  entidade  contratante  expedirá  a
autorização para a movimentação dos recursos creditados
em  contadepósito  vinculada    bloqueada  para
movimentação e a encaminhará à Instituição Financeira no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da
apresentação  dos  documentos  comprobatórios  pela
empresa.

 

8.3  A  autorização  de  que  trata  o  item  8.2  deverá
especificar  que  a  movimentação  será  exclusiva  para  o
pagamento  dos  encargos  trabalhistas  ou  de  eventual
indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

 

9.  A  empresa  deverá  apresentar  ao  órgão  ou  entidade
contratante,  no  prazo  máximo  de  3  (três)  dias  úteis,
contados  da  movimentação,  o  comprovante  das
transferências  bancárias  realizadas  para  a  quitação  das
obrigações trabalhistas.

 

10.  O  saldo  remanescente  dos  recursos  depositados  na
contadepósito vinculada   bloqueada para movimentação
será liberado à empresa no momento do encerramento do
contrato,  na  presença  do  sindicato  da  categoria
correspondente  aos  serviços  contratados,  após  a
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comprovação  da  quitação  de  todos  os  encargos
trabalhistas  e  previdenciários  relativos  ao  serviço
contratado.

 

11.  A Administração poderá utilizar como referência para
fins  de  provisão  dos  encargos  sociais  e  trabalhistas  o
modelo  de  Planilha  disponível  no  Portal  de  Compras  do
Governo  Federal  (Compras  Governamentais),  devendo
adaptálo  às  especificidades  dos  serviços  a  ser
contratados.

 

12. Os valores provisionados para atendimento do subitem
1.1.1 serão discriminados conforme tabela a seguir:

 

RESERVA  MENSAL  PARA  O  PAGAMENTO  DE
ENCARGOS TRABALHISTAS 

PERCENTUAIS  INCIDENTES  SOBRE  A
REMUNERAÇÃO

 

ITEM
 

13  (décimo terceiro)
salário

o 8,33% (oito vírgula trinta e três
por cento)

Férias e 1/3
Constitucional

12,10% (doze vírgula dez por
cento)

Multa sobre FGTS e
contribuição social
sobre o aviso prévio
indenizado e sobre o
aviso prévio trabalhado

 

5,00 % (cinco por cento)

Subtotal 25,43% (vinte e cinco vírgula
quarenta e três por cento)

Incidência do
Submódulo 4.1 sobre
férias, um terço
constitucional de férias
e 13  (décimo terceiro)
salário*

o

7,39%

(sete
vírgula
trinta e
nove por
cento)

7,60%

(sete
vírgula
seis por
cento)

7,82%

(sete
vírgula
oitenta e
dois por
cento)

Total

32,82%
(trinta e

dois vírgula

33,03%
(trinta e
três

33,25%
(trinta e

três vírgula
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oitenta e
dois por
cento)

vírgula
zero três
por cento)

vinte e
cinco por
cento)

  

*  Considerando  as  alíquotas  de  contribuição  de  1%  (um
por  cento),  2%  (dois  por  cento)  ou  3%  (três  por  cento)
referentes  ao  grau  de  risco  de  acidente  do  trabalho,
previstas  no  art.  22,  inciso  II,  da  Lei  n   8.212,  de  24  de
julho de 1991.

o

 

 

 

ANEXO VIII

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 24 de junho de
2014)

MODELO DE DECLARAÇÃO

 

 

DECLARAÇÃO  DE  CONTRATOS  FIRMADOS  COM  A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 

Declaro  que  a  empresa
___________________________________________________,
inscrita  no  CNPJ  (MF)  n   ____________________,
inscrição  estadual  n   ________________________,
estabelecida  em  __________________________,  possui
os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e
a administração pública:

o
o

Nome do Órgão/Empresa                                           Vigência  do
Contrato                    Valor total do Contrato

____________________                                     
________________                _________________

 

______________________                             
________________                _________________

 

______________________                             
________________                _________________

 

______________________                             
________________                _________________
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Valor  total  dos Contratos                                                                     
                                    R$_______________

 

 

Local e data

 

______________________________________________

Assinatura e carimbo do emissor

 

Observação:

Além dos nomes dos órgãos/empresas, o  licitante deverá
informar  também  o  endereço  completo  dos
órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

 

 

FÓRMULA  EXEMPLIFICATIVA,  PARA  FINS  DE
ATENDIMENTO  AO  DISPOSTO  NO  ART.  19,  INCISO
XXIV,  ALÍNEA  D,  ITENS  1  E  2,  DA  IN  Nº  2/2008,
ALTERADA PELA IN Nº 6/2013.

 

a)    A  Declaração  de  Compromissos  Assumidos  deve
informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos  firmados
pela  licitante  não  é  superior  ao  Patrimônio  Líquido  da
licitante.

 

Fórmula de cálculo:

 

x 12 >1Valor do Patrimônio Líquido 

Valor total dos contratos

 

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

 

b) Caso a diferença entre a  receita bruta discriminada na
Demonstração  do  Resultado  do  Exercício  –  DRE    e  a
declaração  apresentada  seja  superior  a  10%  (dez  por
cento)  para  mais  ou  para  menos  em  relação  à  receita
bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.

 

 

Fórmula de cálculo:
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 x 100
=
(Valor da Receita Bruta – Valor total dos Contratos)

Valor da Receita Bruta

 

 

ANEXO IX

(Incluída pela Instrução Normativa nº 3, de 24 de junho
de 2014)

MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº ___/____

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE, ENTRE SI,
CELEBRAM  A  UNIÃO,  POR  INTERMÉDIO  DO
_____________  (ÓRGÃO  /  ENTIDADE)  E  A
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA
________________________________,  VISANDO  À
OPERACIONALIZAÇÃO  DA  RETENÇÃO  DE
PROVISÕES  DE  ENCARGOS  TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS A SEREM PAGOS, NOS
TERMOS  DA  INSTRUÇÃO  NORMATIVA  SLTI/MP  Nº  2,
DE  30  DE  ABRIL  DE  2008,  E  ALTERAÇÕES
POSTERIORES.

 

 

A  UNIÃO,  por  intermédio  do__________,  (informar  o
órgão)  estabelecido(a)  ____________,  (endereço
completo),  inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ____/_____,
por  meio  da  Coordenação  ___________,  consoante
delegação  de  competência  conferida  pela  Portaria  nº
_______,  de  __/__/____,  (data)  publicada  no  D.O.U.  de
__/__/____,  (data)  neste  ato,  representado(a)  pelo(a)
__________(cargo),  Senhor(a)  ___________,  portador(a)
da Carteira de Identidade nº ___________, expedida pela
_________,  e  inscrito  no  CPF  sob  nº  ___________,
nomeado(a)  pela Portaria  nº  __________,  de  __/__/____
(data),  publicada  no  D.O.U.  de  __/__/____  (data),
doravante  denominado(a)  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
FEDERAL,  e,  de  outro  lado,  a 

estabelecido(a)
_______________,  inscrito(a)  no  CNPJ/MF  sob  o  nº 
____________________, daqui por diante denominado(a)

,  neste  ato,  representado(a)
pelo  seu  _______________ (cargo),  Senhor(a)
_____________, portador(a) da Carteira de  Identidade nº

INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA,__________________, 

INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA
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___________,  expedida  pela  __________,  e  inscrito  no
CPF  sob  nº  ___________,  têm  justo  e  acordado  o
presente  ,  para  o
estabelecimento  de  critérios  e  procedimentos  para
abertura  automatizada  de  contas  bancárias  específicas
destinadas  a  abrigar  os  recursos  retidos  de  rubricas
constantes da planilha de custos e formação de preços de
contratos  firmados  pelo  órgão  ou  entidade  ora
mencionado,  mediante  as  condições  previstas  nas
seguintes cláusulas: 

TERMO  DE  COOPERAÇÃO  TÉCNICA

 

CLÁUSULA PRIMEIRA

DAS DEFINIÇÕES

 

Para efeito deste Termo de Cooperação Técnica entende
se por: 

 

   – Consolidação das Leis do Trabalho.1. CLT

 

.     pessoa  física ou  jurídica que
possui  Contrato  firmado  com  a  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL.

2 Prestador de Serviços

 

   –  itens que compõem a planilha de custos e
de  formação  de  preços  de  contratos  firmados  pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

3. Rubricas

 

– 
–  cadastro  em  nome  do 

  de  cada  contrato  firmado  pela
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL,  a  ser  utilizada
exclusivamente para crédito das rubricas retidas. 

4.  ContaDepósito  Vinculada  bloqueada  para
movimentação  Prestador  dos
Serviços

 

  –  servidor(es)  da  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA  FEDERAL  e  por  ela  formalmente  indicado(s),
com conhecimento das chaves e senhas para acesso aos
aplicativos instalados nos sistemas de autoatendimento da

. 

5.  Usuário(s)

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

 

–  referência  ao  órgão  da  Administração
Pública Federal e à Instituição Financeira.
6.  Partícipes 

 

CLÁUSULA SEGUNDA

 DO OBJETO
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O  presente  instrumento  tem  por  objetivo  regulamentar  o
estabelecimento,  pela  ,  dos
critérios  para  abertura  de    específicas
destinadas  a  abrigar  os  recursos  retidos  de  rubricas
constantes  da  planilha  de  custos  e  formação  de  preços
dos contratos firmados pela 

,  bem  como  viabilizar  o  acesso  da
  aos  saldos  e

extratos das contas abertas. 

INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA
contasdepósitos

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL

 

Para  cada    será  aberta  uma 
  em  nome  do    do
.

1.  Contrato contadepósito
vinculada Prestador  de  Serviços
Contrato

 

   A conta será exclusivamente aberta para  recebimento
de depósitos dos  recursos  retidos de  rubricas  constantes
da  planilha  de  custos  e  de  formação  de  preços  dos
contratos  firmados  pela 

,  pagos  ao  dos
 e será denominada 

. 

2.

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
FEDERAL Prestador  de  Serviços 
Contratos contadepósito vinculada
– bloqueada para movimentação

 

  A  movimentação  dos  recursos  na 
será

providenciada  exclusivamente  à  ordem  da
. 

3. contadepósito
vinculada  –  bloqueada  para  movimentação 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO FLUXO OPERACIONAL

 

O cadastramento, captação e movimentação dos recursos
darseão conforme o fluxo operacional a seguir: 

 

1.  A      firma  o
Contrato com o Prestador dos Serviços. 

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL

 

2.  A    envia  à
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA arquivo em meio magnético,
em  modelo  específico  previamente  acordado  entre  a

 e a INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, para abertura de contadepósito vinculada –
bloqueada  para movimentação  –  em  nome  do  Prestador
de  Serviços  que  tiver  contrato  firmado  ou  envia  Ofício  à
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA,  solicitando  a  abertura  de
contadepósito  vinculadabloqueada  para  movimentação
em nome do Prestador de Serviços.

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
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3.  A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  recebe  arquivo
transmitido pela   e
abre  contadepósito  vinculada  –  bloqueada  para
movimentação, em nome do Prestador dos Serviços para
todos os  registros  dos arquivos  válidos,  nas agências  da
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  no  território  nacional  ou  a
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  recebe  Ofício  da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e, após a entrega,
pelo Prestador de Serviços, dos documentos necessários,
procede  à  abertura  da  contadepósito  vinculada  –
bloqueada para movimentação em nome do Prestador de
Serviços.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

 

4.  A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  envia  à
  arquivo  retorno

em  modelo  específico  previamente  acordado  entre  os
Partícipes,  contendo  o  cadastramento  da  contadepósito
vinculada  –  bloqueada  para  movimentação  aberta  em
nome do Prestador dos Serviços, bem como as eventuais
rejeições,  indicando  seus  motivos  ou  envia  Ofício  à
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL,  contendo  o
número  da  contadepósito  vinculadabloqueada  para
movimentação em nome do Prestador de Serviços.

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL

 

5.  A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  recebe  o  ofício  da
 e efetua cadastro

no seu sistema eletrônico.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

 

6.  A    credita
mensalmente  recursos  retidos da planilha de custos e de
formação  de  preços  do  contrato  firmado  pela

 na contadepósito
vinculada  –  bloqueada  para  movimentação,  mantida
exclusivamente  nas  agências  da  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, mediante  emissão  de Ordem Bancária,  na
forma  estabelecida  pela 

 e pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
FEDERAL

 

7.  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL  solicita  à
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  a  movimentação  dos
recursos, na forma do Anexo IV do presente Instrumento. 

 

8.  A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  acata  solicitação  de
movimentação  financeira  na  contadepósito  vinculada  –
bloqueada  para  movimentação  efetuada  pela

, confirmando, por
meio  de Ofício,  nos moldes  indicados  no  Anexo V  deste
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
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Instrumento,  caso  a  movimentação  não  tenha  sido
efetuada  pela  Administração  Pública  Federal  via  meio
eletrônico.

 

9.  A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  disponibiliza  à
  aplicativo,  via

internet,  para  consulta  de  saldos  e  extratos  e  para
movimentação, se for o caso, da contadepósito vinculada
–  bloqueada  para  movimentação,  após  autorização
expressa da   para
recebimento  de  chave  e  senhas  de  acesso  a  sistema
eletrônico.

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL,

 

9.1. O fluxo operacional se dará nos seguintes termos: 

 

9.1.1.  O  acesso  da 
  às  contasdepósitos  vinculadas  –  bloqueadas

para  movimentação  fica  condicionado  à  expressa
autorização,  formalizada  em  caráter  irrevogável  e
irretratável,  nos  termos  do  Anexo  VI  deste  Instrumento,
pelos  Proponentes,  titulares  das  contas,  quando  do
processo de entrega da documentação junto à agência da
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
FEDERAL

 

9.1.2.  Os  recursos  depositados  nas  contasdepósitos
vinculadas  –  bloqueadas  para  movimentação  –  serão
remunerados  conforme  índice  de  correção  da  poupança

.pro rata die

 

9.1.3.  Eventual  alteração  da  forma  de  correção  da
poupança  prevista  no  subitem  9.1.2  deste  instrumento
implicará a revisão deste Termo de Cooperação Técnica.

 

CLÁUSULA QUARTA

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

 

À   compete: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

 

  Assinar  o  Termo  de  Adesão  ao  Regulamento  da
,  onde  está  estabelecido  o

vínculo  jurídico  com a  ,  para
amparar a utilização de qualquer aplicativo. 

1.
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
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  Designar,  por  meio  de  Ofício,  conforme  Anexo  VII  do
presente  Instrumento,  até,  no  máximo,  4  (quatro)
servidores  para  os  quais  a 
disponibilizará  chaves  e  senhas  de  acesso  ao
autoatendimento  à  Administração  Pública,  com  poderes
somente  para  consultas  aos  saldos  e  aos  extratos  das

2.

INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA

contasdepósitos  vinculadas  –  bloqueadas  para
movimentação.

 

  Remeter  à  arquivos  em
modelo  específico,  acordado  entre  os  Partícipes,
solicitando  o  cadastramento  das 

ou
remeter à  Ofício,  solicitando
a  abertura  das 

3. INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA 

contasdepósitos
vinculadas  –  bloqueadas  para  movimentação 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
contasdepósitos  vinculadas  –

bloqueadas para movimentação.

 

  Remeter  Ofícios  à  Agência  da 
,  solicitando  a  movimentação  de  recursos

das 
ou movimentálos por meio eletrônico.

4. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

contasdepósitos  vinculadas  –  bloqueadas  para
movimentação 

 

  Comunicar  ao ,  na  forma  do
Anexo VIII do presente Instrumento, o cadastramento das

, orientandoos a comparecer à Agência da
,  para  providenciar  a

regularização,  entrega  de  documentos  e  assinatura  da
autorização,  em  caráter  irrevogável  e  irretratável,  nos
termos  do  Anexo  VI  deste  instrumento,  para  que  a

 possa ter acesso
aos  saldos  e  aos  extratos  da  contadepósito  vinculada,
bem como solicitar movimentações financeiras.

5.   Prestador  de  Serviços

contasdepósitos  vinculadas  –  bloqueadas  para
movimentação
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

 

 Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informação
para  possibilitar  o  acesso  aos  sistemas  de
autoatendimento, por intermédio do qual será viabilizado o
acesso aos  saldos  e  aos  extratos  das 

 

6.

contasdepósitos
vinculadas – bloqueadas para movimentação.

 

  Adequarse  a  eventuais  alterações  nos  serviços
oferecidos pela   
7.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

 

  Instruir  os  usuários  sobre  forma  de  acesso  às
transações  dos  sistemas  de  autoatendimento  da
8.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
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  Manter  rígido  controle  de  segurança  das  senhas  de
acesso  aos  sistemas  de  autoatendimento  da
9.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

 

  Assumir  como  de  sua  inteira  responsabilidade  os
prejuízos  que  decorrerem  do  mau  uso  ou  da  quebra  de
sigilo das senhas dos servidores devidamente cadastrados
nos sistemas de autoatendimento, conforme  item 2 desta
cláusula,  cuidando  de  substituílas,  imediatamente,  caso
suspeite  de  que  tenham  se  tornado  de  conhecimento  de
terceiros não autorizados.

10.

 

             Responsabilizarse por prejuízos decorrentes de
transações  não  concluídas  em  razão  de  falha  de  seu
equipamento  e/ou  erros  de  processamento  em  razão  da
inexistência de informação ou de fornecimento incompleto
de informações.

11.

 

  Comunicar  tempestivamente  à 
 qualquer anormalidade detectada que possa

comprometer  o  perfeito  funcionamento  da  conexão  aos
sistemas  de  autoatendimento,  em  especial,  no  que
concerne à segurança das informações.

12. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

 

  Permitir,  a  qualquer  tempo,  que  técnicos  da
 possam vistoriar o 

e    utilizados  para  conexão  aos  sistemas  de
autoatendimento.

13.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA hardware

software

 

  Não  divulgar  quaisquer  informações  contidas  nas
transações  efetuadas  nos  sistemas  de  autoatendimento
colocados  à  sua  disposição,  de  modo  a  manter  o  sigilo
bancário,  a  privacidade  em  face  de  servidores,  e  outras
pessoas  integrantes  da 

  que  não  sejam  usuários,  e  as  normas  de
segurança da informação da  .

14.

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
FEDERAL

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

 

CLÁUSULA QUINTA

DAS  COMPETÊNCIAS  E  RESPONSABILIDADES  DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

 

À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA compete:

 

1.  Disponibilizar  os  sistemas  de  autoatendimento  à
.ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
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2. Gerar e fornecer até 4 (quatro) chaves e senhas iniciais
de  acesso,  para  utilização  na  primeira  conexão  aos
sistemas  de  autoatendimento,  oportunidade  na  qual  as
senhas  serão  obrigatoriamente  substituídas  pelos
respectivos  detentores  das  chaves,  por  outra  de
conhecimento exclusivo do usuário.

 

3.  Informar  à 
quaisquer  alterações  nos  serviços  oferecidos  pela
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, por  intermédio dos sistemas
de autoatendimento ou via Ofício. 

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL

 

4.  Prestar  o  apoio  técnico  que  se  fizer  necessário  à
manutenção  do  serviço,  objeto  deste  instrumento,  e  ao
cadastramento  de  contasdepósitos  vinculadas  –
bloqueadas para movimentação.

 

5.  Gerar  e  encaminhar,  via  sistema  de  autoatendimento,
os  arquivos  retorno  do  resultado  do  cadastramento  das
contasdepósitos  vinculadas  –  bloqueadas  para
movimentação ou encaminhar Ofício,  contendo o número
da conta aberta em nome do Prestador dos Serviços.

 

6.  Orientar  sua  rede  de  agências  quanto  aos
procedimentos  operacionais  específicos  objeto  deste
instrumento. 

 

7.  Informar  à    os
procedimentos  adotados,  em  atenção  aos  Ofícios
recebidos. 

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL

 

CLÁUSULA SEXTA

DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS

 

Este  Termo  de  Cooperação  Técnica  não  implica
desembolso,  a  qualquer  título,  presente  ou  futuro,  sendo
vedada  a  transferência  de  recursos  financeiros  entre  os
Partícipes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA

DA VIGÊNCIA
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O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ter sua
vigência  limitada a até 60  (sessenta) meses, a  contar da
data de sua assinatura.

 

CLÁUSULA OITAVA

DA PUBLICAÇÃO

 

A publicação de extrato do presente instrumento no Diário
Oficial  da  União  será  providenciada  pela

  até  o  5º  (quinto)
dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

 

CLÁUSULA NONA

DAS ALTERAÇÕES

 

Sempre  que  necessário,  as  cláusulas  deste  Termo  de
Cooperação  Técnica,  à  exceção  da  que  trata  do  objeto,
poderão  ser  aditadas,  modificadas  ou  suprimidas,
mediante  Termo  Aditivo,  celebrado  entre  os  Partícipes,
passando  esses  termos  a  fazer  parte  integrante  deste
instrumento como um todo, único e indivisível. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA

DA RESCISÃO

 

Este  Termo  de  Cooperação  Técnica  poderá  ser
denunciado  por  qualquer  dos  Partícipes  em  razão  do
descumprimento de qualquer das obrigações ou condições
nele pactuadas, bem assim pela superveniência de norma
legal  ou  fato  administrativo  que  o  torne  formal  ou
materialmente  inexequível  ou,  ainda,  por  ato  unilateral,
mediante  comunicação  prévia  da  parte  que  dele  se
desinteressar, com antecedência mínima de 90  (noventa)
dias,  ficando os Partícipes responsáveis pelas obrigações
anteriormente assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DO FORO

 

Os  casos  omissos  e/ou  situações  contraditórias  deste
Termo  de  Cooperação  Técnica  deverão  ser  resolvidos
mediante  conciliação  entre  os  Partícipes,  com  prévia
comunicação por escrito da ocorrência, consignando prazo
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para  resposta,  e  todos  aqueles  que  não  puderem  ser
resolvidos  dessa  forma  serão  dirimidos  pela  Justiça
Federal, na Seção Judiciária de_________.

 

E por estarem justos e de acordo, os Partícipes  firmam o
presente  instrumento  em  2  (duas)  vias  de  igual  teor  e
forma,  perante  as  testemunhas  que  também  o
subscrevem,  para  que  produza  os  legítimos  efeitos  de
direito.

 

 

Local,         de                de 20  .

 

Assinatura do representante
da ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL

 

Assinatura do
representante da   

INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

Testemunhas:  

 

Nome:                                                             Nome:

CPF:                                                                CPF 

 

Anexo I do Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____

 

Ofício  nº  _____/_____  –  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
FEDERAL

 

__________ de _______________de 20__.

 

A(o) Senhor(a) Gerente 

(nome do gerente)

(Endereço com CEP)

 

Senhor(a) Gerente,

 

Reportome  ao  Termo  de  Cooperação  Técnica  nº
_____/_____,  firmado  com  essa  Instituição,  para  solicitar
que,  excepcionalmente,  promova  o  cadastramento  de
contadepósito vinculada – bloqueada para movimentação
–,  em nome do Prestador  de Serviços  a  seguir  indicado,
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destinada  a  receber  recursos  retidos  de  rubricas
constantes na planilha de custos e formação de preços do
Contrato nº ___/____, firmado por esta ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL: 

 

CNPJ: ______________

Razão Social:________________________

Nome Personalizado: _________________________

Endereço: __________________________________

Representante Legal: __________________________

CPF  do  Representante  Legal:
______________________  

 

Atenciosamente,

 

__________________________________________

Assinatura do

Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal

ou do servidor previamente designado pelo ordenador

 

 

 

Anexo  II  do  Termo  de  Cooperação  Técnica  nº
_______/_________

 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (LOGOTIPO)

 

__________, ___ de ___________ de 20__. 

 

Senhor _________,

 

Em  atenção  ao  Ofício  ________  informamos  que  o
representante  legal  da  empresa
_______________________, CNPJ _________________,
deverá  comparecer  à  agência  _____________________
para  assinar  o  contrato  da  abertura  de  contadepósito
vinculada  –  bloqueada  para  movimentação,  destinada  a
receber créditos ao amparo na  IN nº 2, de 30 de abril de
2008,  a  título  de  provisão  para  encargos  trabalhistas  do
Contrato nº________.
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Ratifico que, conforme previsto no Termo de Cooperação
Técnica  nº  ____/_____  firmado  com  a  Instituição
Financeira,  qualquer  tipo  de  movimentação  financeira
somente  ocorrerá  mediante  solicitação  da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

 

_________________________________,

Gerente

 

Ao Senhor

Nome  e  cargo  do  representante  da  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL

Endereço

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  III  do  Termo  de  Cooperação  Técnica  nº
_____/______

 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (LOGOTIPO)

 

Ofício nº ________/______

 

__________, ___ de ___________ de 20__. 

 

Senhor,

 

Informamos  abaixo  os  dados  para  abertura  de  conta
depósito  vinculada  à  empresa  ____________________,
CNPJ _________________, na Agência _____________,
da  Instituição  Financeira  ______________,  prefixo
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_______,  destinada  a  receber  os  créditos  ao  amparo  da
Instrução  Normativa  nº  2,  de  30  de  abril  de  2008,  da
SLTI/MP:

 

Agência : ___________________

 

Convenente Subordinante: Administração Pública Federal

 

Cidade/Município: ____________________

 

Comunico que essa Administração Pública poderá realizar
os  créditos  após  précadastramento  no  portal  da
Instituição Financeira, sítio __________________.

 

Ratifico  que  a  conta  somente  será  aberta  após  o
acolhimento  do  primeiro  depósito  e,  conforme  Termo  de
Cooperação  Técnica  nº  _____/_________,  qualquer  tipo
de movimentação financeira  ocorrerá mediante solicitação
da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.

 

Atenciosamente,

 

_______________________________________

Gerente

 

 

 

 

 

 

Anexo IV do Termo de Cooperação Técnica nº ____/____

 

Ofício nº       /20__ – _____

 

Local, ____ de __________ de 20__.

 

A(o) Senhor(a) Gerente

(nome do gerente)

(endereço da agência com CEP)
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Senhor Gerente, 

 

Solicito  DEBITAR,  conforme  indicado  a  seguir,  a
movimentação  de  R$  ______  da  conta
nº_______________ da agência nº _______de titularidade
de ____________________,

  (nome do proponente) 

        

Inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº
__________________________,  aberta  para  receber
recursos  retidos  de  rubricas  constantes  da  planilha  de
custos  e  formação  de  preços  do  Contrato  nº  ___/____,
firmado por esta  ,
e CREDITAR na seguinte contadepósito:

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

Instituição Financeira Agência Conta CPF /CNPJ

       

  

Atenciosamente,

 

__________________________________________

Assinatura do

Ordenador  de  Despesas  da  Administração  Pública
Federal/ou

servidor previamente designado pelo ordenador

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V do Termo de Cooperação Técnica nº ____/____

 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (LOGOTIPO)

  

Ofício/Carta nº ______ (número sequencial) 



18/11/2015 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008. — Portal de Compras do Governo Federal Compras Governamentais

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoesnormativas/instrucaonormativano02de30deabrilde20081 119/122

___________, ___ de ___________ de 20__. 

Senhor
__________________________________________,

                       (nome do representante da Administração
Pública Federal) 

 

Em atenção ao seu Ofício nº _______/20___ – _____, de
_____/_____/20___,  informo  a  efetivação  de DÉBITO  na
contadepósito vinculada – bloqueada para movimentação
– de nº ___________________, da agência nº ________,
da  Instituição Financeira,  e CRÉDITO na  seguinte  conta
depósito: 

 

CREDITAR

Instituição Financeira Agência Conta CPF /CNPJ

       

 

Atenciosamente, 

_________________________

(nome do Gerente)

Nº da Agência da Instituição Financeira

 

 

 

 

Anexo  VI  do  Termo  de  Cooperação  Técnica  nº
_____/_____

 

A U T O R I Z A Ç Ã O

 

À  Agência  ______________________  da  Instituição
Financeira ___________  

(endereço da agência)

 

Senhor (a) Gerente, 
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Autorizo,  em  caráter  irrevogável  e  irretratável,  que  a
  solicite  a  essa

agência  bancária,  na  forma  indicada  por  essa  agência,
qualquer  tipo  de  movimentação  financeira  na  conta
depósito  vinculada  nº  ________________  –  bloqueada
para  movimentação,  de  minha  titularidade,  aberta  para
receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha
de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____,
firmado  com  a  ,
bem  como  tenha  acesso  irrestrito  aos  saldos  da  referida
contadepósito,  extratos  e  movimentações  financeiras,
inclusive de aplicações financeiras. 

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  FEDERAL

 

Atenciosamente,

____________________________

(local e data)

________________________________

Assinatura do titular da contadepósito

 

 

 

 

 

 

Anexo  VII  do  Termo  de  Cooperação  Técnica  nº
_____/______

 

Oficio nº ______/20___ – _____  

___________, ____ de ______________ de 20___

 

A(o) Senhor(a) Gerente

(nome do gerente)

(endereço da agência com CEP)

 

Senhor Gerente, 

 

Solicito providenciar a geração de chaves e senhas iniciais
de  acesso  aos  aplicativos  dos  sistemas  de
autoatendimento  dessa  Instituição  Financeira  para  os
servidores a seguir indicados:
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CPF Nome Documento/Poderes

     

     

     

     

 

Atenciosamente,

__________________________________________

Assinatura  do Ordenador  de Despesas  da Administração
Pública Federal ou

do servidor previamente designado pelo ordenador

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  VIII  do  Termo  de  Cooperação  Técnica  nº
____/_____

 

Oficio nº ______/20___ – _____  

Local, ____ de ________ de 20___

 

A(o) Senhor(a)

(nome  do  Proprietário  da  empresa  contratada  pela
Administração Pública Federal)

(endereço da empresa com CEP)

 

Senhor SócioProprietário, 

 

1.  Informo  que  solicitei  a  abertura  da  contadepósito
vinculada   bloqueada para movimentação –, pertencente
ao  CNPJ  sob  nº  ______________,  na  Agência  nº
___________,  da  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA 
_______________,  em  seu  nome,  aberta  para  receber
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recursos  retidos  de  rubricas  constantes  da  planilha  de
custos  e  formação  de  preços  do  Contrato  nº  ___/____,
firmado  entre  essa  empresa  e  esta  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL. 

 

2. Na oportunidade, solicito comparecer, em no máximo 20
(vinte) dias corridos, a contar do recebimento deste Ofício,
à referida agência para fornecer a documentação indicada
no edital de licitação, de acordo com as normas do Banco
Central, bem como assinar os documentos indicados pela
Instituição Financeira e autorizar, em caráter irrevogável e
irretratável,  o  acesso  irrestrito  desta  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA  FEDERAL  aos  saldos  da  referida  conta  –
depósito,  aos  extratos  e  a  movimentações  financeiras,
inclusive  de  aplicações  financeiras  e  solicitar  quaisquer
movimentações financeiras da referida contadepósito.  

 

3.  Informo  que  o  descumprimento  do  prazo  indicado  no
parágrafo  anterior  poderá  ensejar  aplicação  das  sanções
previstas na Cláusula_______ do mencionado contrato. 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________________________

Assinatura  do Ordenador  de Despesas  da Administração
Pública  Federal  ou  do  servidor  previamente  designado
pelo ordenador
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e
inseridos os itens V e VI à redação)  Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 
I  A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formandose o vínculo diretamente
com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 
  
II  A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego
com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 
  
III  Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº
7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à
atividademeio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 
  
IV  O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja
participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 
  
V  Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas
mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das
obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das
obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida
responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela
empresa regularmente contratada. 
  
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da
condenação referentes ao período da prestação laboral.

Súmula nº 331 do TST
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Vigência Regulamenta  o Sistema  de  Registro  de  Preços  previsto
no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  art.  84, caput,  inciso  IV,  da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 11 da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º   As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro
de Preços  SRP, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional,  fundos especiais,
empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela
União, obedecerão ao disposto neste Decreto.

Art. 2º  Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:

I  Sistema de Registro de Preços  conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;

II   ata de  registro  de  preços    documento  vinculativo,  obrigacional,  com  característica  de  compromisso
para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III  órgão gerenciador  órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;

IV    órgão  participante    órgão  ou  entidade  da  administração  pública  federal  que  participa  dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços; e

IV    órgão  participante    órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que  participa  dos  procedimentos
iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços;   (Redação dada pelo Decreto nº
8.250, de 2.014)

V    órgão  não  participante    órgão  ou  entidade  da  administração  pública  que,  não  tendo  participado  dos
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços.

VI  compra nacional  compra ou contratação de bens e serviços, em que o órgão gerenciador conduz os
procedimentos  para  registro  de  preços  destinado  à  execução  descentralizada  de  programa  ou  projeto  federal,
mediante prévia  indicação da demanda pelos entes  federados beneficiados; e    (Incluído pelo Decreto nº 8.250,
de 2.014)

VII  órgão participante de compra nacional  órgão ou entidade da administração pública que, em razão de
participação em programa ou projeto federal, é contemplado no registro de preços independente de manifestação
formal.   (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

Art. 3º  O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
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I  quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

II  quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de
serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

III  quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de
um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV  quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado
pela Administração.

CAPÍTULO II

DA INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Art. 4º  Fica instituído o procedimento de Intenção de Registro de Preços  IRP, a ser operacionalizado por
módulo  do  Sistema  de  Administração  e  Serviços  Gerais    SIASG,  que  deverá  ser  utilizado  pelos  órgãos  e
entidades  integrantes  do  Sistema  de  Serviços  Gerais    SISG,  para  registro  e  divulgação  dos  itens  a  serem
licitados e para a  realização dos atos previstos nos  incisos  II e V do caput do art. 5º  e dos atos previstos no
inciso II e caput do art. 6º.

§  1º    A  divulgação  da  intenção  de  registro  de  preços  poderá  ser  dispensada  nos  casos  de  sua
inviabilidade, de forma justificada.

§ 1º   A  divulgação  da  intenção  de  registro  de  preços  poderá  ser  dispensada,  de  forma  justificada  pelo
órgão gerenciador.   (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 2º  O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editará norma complementar para regulamentar o
disposto neste artigo.

§ 3º Caberá ao órgão gerenciador da  Intenção de Registro de Preços    IRP:        (Incluído pelo Decreto nº
8.250, de 2.014)

I  estabelecer, quando for o caso, o número máximo de participantes na IRP em conformidade com sua
capacidade de gerenciamento;   (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

II    aceitar  ou  recusar,  justificadamente,  os  quantitativos  considerados  ínfimos  ou  a  inclusão  de  novos
itens; e   (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

III    deliberar  quanto  à  inclusão  posterior  de  participantes  que  não  manifestaram  interesse  durante  o
período de divulgação da IRP.   (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 4º Os procedimentos  constantes dos  incisos  II  e  III  do § 3º serão  efetivados  antes  da  elaboração  do
edital e de seus anexos.   (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 5º Para receber informações a respeito das IRPs disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal,
os órgãos e entidades integrantes do SISG se cadastrarão no módulo IRP e inserirão a linha de fornecimento
e de serviços de seu interesse.   (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

                   § 6º É  facultado aos órgãos e entidades  integrantes do SISG, antes de  iniciar um processo  licitatório,
consultar  as  IRPs  em  andamento  e  deliberar  a  respeito  da  conveniência  de  sua  participação.      (Incluído  pelo
Decreto nº 8.250, de 2.014)

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

Art. 5º  Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de
Registro de Preços, e ainda o seguinte:

I  registrar sua intenção de registro de preços no Portal de Compras do Governo federal;
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II  consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação
dos  respectivos  termos  de  referência  ou  projetos  básicos  encaminhados  para  atender  aos  requisitos  de
padronização e racionalização;

III  promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório;

IV  realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados
das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes;

IV  realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e, consolidar os dados
das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes,  inclusive nas hipóteses previstas
nos §§ 2º e 3º do art. 6º deste Decreto;  (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

V    confirmar  junto  aos  órgãos  participantes  a  sua  concordância  com  o  objeto  a  ser  licitado,  inclusive
quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;

VI  realizar o procedimento licitatório;

VII  gerenciar a ata de registro de preços;

VIII  conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

IX    aplicar,  garantida  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  as  penalidades  decorrentes  de  infrações  no
procedimento licitatório; e

X  aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado na ata de  registro de preços ou do descumprimento das obrigações  contratuais,  em  relação às  suas
próprias contratações.

XI    autorizar,  excepcional  e  justificadamente,  a  prorrogação  do  prazo  previsto  no  §  6º do  art.  22  deste
Decreto,  respeitado o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.        (Incluído  pelo
Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 1º   A ata de  registro  de preços,  disponibilizada no Portal  de Compras do Governo  federal,  poderá  ser
assinada por certificação digital.

§  2º    O  órgão  gerenciador  poderá  solicitar  auxílio  técnico  aos  órgãos  participantes  para  execução  das
atividades previstas nos incisos III, IV e VI do caput.

CAPÍTULO IV

DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

Art. 6º  O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de
preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega
e,  quando  couber,  cronograma  de  contratação  e  respectivas  especificações  ou  termo  de  referência  ou  projeto
básico,  nos  termos  da  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  e  da  Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,
adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

I   garantir que os atos  relativos a sua  inclusão no  registro de preços estejam  formalizados e aprovados
pela autoridade competente;

II  manifestar,  junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua
concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e

III  tomar conhecimento da ata de registros de preços,  inclusive de eventuais alterações, para o correto
cumprimento de suas disposições.

Parágrafo  único.    Cabe  ao  órgão  participante  aplicar,  garantida  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  as
penalidades decorrentes  do descumprimento  do pactuado na ata  de  registro  de preços  ou  do  descumprimento
das  obrigações  contratuais,  em  relação  às  suas  próprias  contratações,  informando  as  ocorrências  ao  órgão
gerenciador.

§  1º    Cabe  ao  órgão  participante  aplicar,  garantida  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  as  penalidades
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decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações
contratuais,  em  relação  às  suas  próprias  contratações,  informando  as  ocorrências  ao  órgão  gerenciador.   
(Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 2º   No caso de compra nacional, o órgão gerenciador promoverá a divulgação da ação, a pesquisa de
mercado e a consolidação da demanda dos órgãos e entidades da administração direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.   (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 3º   Na hipótese prevista no § 2º, comprovada a vantajosidade,  fica  facultado aos órgãos ou entidades
participantes  de  compra  nacional  a  execução  da  ata  de  registro  de  preços  vinculada  ao  programa  ou  projeto
federal.   (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§  4º    Os  entes  federados  participantes  de  compra  nacional  poderão  utilizar  recursos  de  transferências
legais ou voluntárias da União, vinculados aos processos ou projetos objeto de descentralização e de recursos
próprios  para  suas  demandas  de  aquisição  no  âmbito  da  ata  de  registro  de  preços  de  compra  nacional.   
(Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§  5º    Caso  o  órgão  gerenciador  aceite  a  inclusão  de  novos  itens,  o  órgão  participante  demandante
elaborará  sua  especificação  ou  termo  de  referência  ou  projeto  básico,  conforme  o  caso,  e  a  pesquisa  de
mercado, observado o disposto no art. 6º.   (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 6º  Caso o órgão gerenciador aceite a inclusão de novas localidades para entrega do bem ou execução
do  serviço,  o  órgão  participante  responsável  pela  demanda  elaborará,  ressalvada  a  hipótese  prevista  no  §  2º,
pesquisa de mercado que contemple a variação de custos locais ou regionais.   (Incluído pelo Decreto nº 8.250,
de 2.014)

CAPÍTULO V

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Art. 7º   A  licitação para  registro de preços será  realizada na modalidade de concorrência, do  tipo menor
preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002,
e será precedida de ampla pesquisa de mercado. 

§  1º    O  julgamento  por  técnica  e  preço  poderá  ser  excepcionalmente  adotado,  a  critério  do  órgão
gerenciador e mediante despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão ou entidade.

§  1º    O  julgamento  por  técnica  e  preço,  na  modalidade  concorrência,  poderá  ser  excepcionalmente
adotado, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão ou
entidade.  (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 2o  Na licitação para registro de preços não é necessário  indicar a dotação orçamentária, que somente
será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

Art.  8º    O  órgão  gerenciador  poderá  dividir  a  quantidade  total  do  item  em  lotes,  quando  técnica  e
economicamente  viável,  para  possibilitar maior  competitividade,  observada  a  quantidade mínima,  o  prazo  e  o
local de entrega ou de prestação dos serviços.

§ 1º  No caso de serviços, a divisão se dará em função da unidade de medida adotada para aferição dos
produtos  e  resultados,  e  será  observada  a  demanda  específica  de  cada  órgão  ou  entidade  participante  do
certame.

§ 1º  No caso de serviços, a divisão considerará a unidade de medida adotada para aferição dos produtos
e  resultados,  e  será  observada  a  demanda  específica  de  cada  órgão  ou  entidade  participante  do  certame. 
(Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 2º  Na situação prevista no § 1º, deverá ser evitada a contratação, em um mesmo órgão ou entidade, de
mais  de uma empresa para  a  execução de um mesmo serviço,  em  uma mesma  localidade,  para  assegurar  a
responsabilidade contratual e o princípio da padronização.

Art. 9º  O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas Leis nº 8.666, de 1993, e nº
10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo:

I    a  especificação  ou  descrição  do  objeto,  que  explicitará  o  conjunto  de  elementos  necessários  e
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suficientes,  com  nível  de  precisão  adequado  para  a  caracterização  do  bem  ou  serviço,  inclusive  definindo  as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas;

II  estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes;

III  estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, observado o disposto no §
4º do art. 22, no caso de o órgão gerenciador admitir adesões;

IV  quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens;

V  condições quanto ao  local, prazo de entrega,  forma de pagamento, e nos casos de serviços, quando
cabível,  frequência,  periodicidade,  características  do  pessoal,  materiais  e  equipamentos  a  serem  utilizados,
procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados;

VI  prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no caput do art. 12;

VII  órgãos e entidades participantes do registro de preço;

VIII  modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível;

IX  penalidades por descumprimento das condições;

X  minuta da ata de registro de preços como anexo; e

XI  realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade.

§ 1º  O edital poderá admitir, como critério de  julgamento, o menor preço aferido pela oferta de desconto
sobre tabela de preços praticados no mercado, desde que tecnicamente justificado.

§ 2º    Quando  o  edital  previr  o  fornecimento  de  bens  ou  prestação  de  serviços  em  locais  diferentes,  é
facultada  a  exigência  de  apresentação  de  proposta  diferenciada  por  região,  de  modo  que  aos  preços  sejam
acrescidos custos variáveis por região.

§  3º   A  estimativa  a  que  se  refere  o  inciso  III  do caput  não  será  considerada  para  fins  de  qualificação
técnica e qualificação econômicofinanceira na habilitação do licitante.

§ 4º   O  exame  e  a  aprovação  das minutas  do  instrumento  convocatório  e  do  contrato  serão  efetuados
exclusivamente pela assessoria jurídica do órgão gerenciador.    (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

Art. 10.  Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.

Parágrafo único.   A apresentação de novas propostas na  forma do caput não prejudicará o  resultado  do
certame em relação ao licitante mais bem classificado.

CAPÍTULO VI

DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA

Art.  11.    Após  a  homologação  da  licitação,  o  registro  de  preços  observará,  entre  outras,  as  seguintes
condições:

I  será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame;

II  o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo
federal  e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; e

III  a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.
§ 1º O registro a que se refere o caput  tem por objetivo a  formação de cadastro de reserva, no caso de

exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21.
§ 2º  Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:
I  os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e
II  os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em valor  igual

ao do licitante mais bem classificado.
§ 3º    Se  houver mais  de  um  licitante  na  situação  de  que  trata  o  inciso  II  do  §  2º,  serão  classificados
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segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

I    serão  registrados  na  ata  de  registro  de  preços  os  preços  e  quantitativos  do  licitante  mais  bem
classificado durante a fase competitiva;   (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

II    será  incluído,  na  respectiva ata na  forma de anexo,  o  registro dos  licitantes que aceitarem  cotar  os
bens  ou  serviços  com  preços  iguais  aos  do  licitante  vencedor  na  sequência  da  classificação  do  certame,
excluído o percentual  referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos  previstos
no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;   (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

III  o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo
Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; e   (Redação dada pelo Decreto
nº 8.250, de 2.014)

IV  a ordem de classificação dos  licitantes registrados na ata deverá ser  respeitada nas contratações.   
(Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 1º  O registro a que se refere o inciso II do caput tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no
caso de  impossibilidade de atendimento pelo primeiro  colocado da ata,  nas hipóteses previstas nos arts.  20 e
21.   (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 2º   Se houver mais de um  licitante na  situação de que  trata o  inciso  II  do caput,  serão  classificados
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a  fase competitiva.      (Redação dada pelo Decreto nº
8.250, de 2.014)

§ 3º   A habilitação dos  fornecedores que comporão o cadastro de  reserva a que se  refere o  inciso  II do
caput  será  efetuada,  na  hipótese  prevista  no  parágrafo  único  do  art.  13  e  quando  houver  necessidade  de
contratação  de  fornecedor  remanescente,  nas  hipóteses  previstas  nos  arts.  20  e  21.      (Redação  dada  pelo
Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 4º  O anexo que trata o inciso II do caput consiste na ata de realização da sessão pública do pregão ou
da concorrência, que conterá a  informação dos  licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços
iguais ao do licitante vencedor do certame.   (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

Art.  12.    O  prazo  de  validade  da  ata  de  registro  de  preços  não  será  superior  a  doze meses,  incluídas
eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 1º   É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos  fixados pela ata de  registro de preços,  inclusive  o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

§  2º    A  vigência  dos  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços  será  definida  nos
instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 3º   Os  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços  poderão  ser  alterados,  observado  o
disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 4º  O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços  deverá ser assinado no prazo de validade
da ata de registro de preços.

CAPÍTULO VII

DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS

Art. 13.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto no art.
11, serão convocados para assinar a ata de  registro de preços, dentro do prazo e  condições estabelecidos no
instrumento  convocatório,  podendo  o  prazo  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual  período,  quando  solicitado  pelo
fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

Art. 13.   Homologado o  resultado da  licitação, o  fornecedor mais bem classificado será  convocado para
assinar  a  ata  de  registro  de  preços,  no  prazo  e  nas  condições  estabelecidos  no  instrumento  convocatório,
podendo  o  prazo  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual  período,  quando  solicitado  pelo  fornecedor  e  desde  que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.   (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

Parágrafo  único.    É  facultado  à  administração,  quando  o  convocado  não  assinar  a  ata  de  registro  de
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os  licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
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para fazêlo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

Art. 14.  A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas,
após cumpridos os requisitos de publicidade.

Parágrafo  único.    A  recusa  injustificada  de  fornecedor  classificado  em  assinar  a  ata,  dentro  do  prazo
estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

Art.  15.    A  contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  pelo  órgão  interessado  por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

Art.  16.    A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  administração  a  contratar,  facultandose  a
realização de  licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao  fornecedor  registrado
em igualdade de condições.

CAPÍTULO VIII

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Art.  17.    Os  preços  registrados  poderão  ser  revistos  em  decorrência  de  eventual  redução  dos  preços 
praticados  no  mercado  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  dos  serviços  ou  bens  registrados,  cabendo  ao  órgão
gerenciador promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d”
do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Art.  18.    Quando  o  preço  registrado  tornarse  superior  ao  preço  praticado  no  mercado  por  motivo
superveniente,  o  órgão  gerenciador  convocará  os  fornecedores  para  negociarem  a  redução  dos  preços  aos
valores praticados pelo mercado.

§ 1º Os  fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

§  2º  A  ordem  de  classificação  dos  fornecedores  que  aceitarem  reduzir  seus  preços  aos  valores  de
mercado observará a classificação original.

Art. 19.   Quando o preço de mercado tornarse superior aos preços registrados e o  fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I    liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação  ocorra  antes  do  pedido  de
fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se  confirmada  a  veracidade  dos  motivos  e  comprovantes
apresentados; e

II  convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo único.  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Art. 20.  O registro do fornecedor será cancelado quando:

I  descumprir as condições da ata de registro de preços;

II   não retirar a nota de empenho ou  instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;

III  não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou

IV  sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º
da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo único.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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Art. 21.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I  por razão de interesse público; ou

II  a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO IX

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 

Art.  22.    Desde  que  devidamente  justificada  a  vantagem,  a  ata  de  registro  de  preços,  durante  sua
vigência,  poderá  ser  utilizada  por  qualquer  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  federal  que  não  tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

§ 1º  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da
ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade
de adesão. 

§  2º    Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  ata  de  registro  de  preços,  observadas  as  condições  nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 3º  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos  itens do  instrumento  convocatório  e  registrados  na  ata  de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

§  4º    O  instrumento  convocatório  deverá  prever  que  o  quantitativo  decorrente  das  adesões  à  ata  de
registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata
de  registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,  independente do número de órgãos não
participantes que aderirem. 

§ 5o O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação
por  órgão  integrante da ata,  exceto quando,  justificadamente,  não  houver  previsão  no  edital  para  aquisição  ou
contratação pelo órgão gerenciador.   (Revogado pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 6º   Após a  autorização  do  órgão  gerenciador,  o  órgão  não  participante  deverá  efetivar  a  aquisição  ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

§ 7º  Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais
penalidades  decorrentes  do  descumprimento  de  cláusulas  contratuais,  em  relação  às  suas  próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

§ 8º   É vedada  aos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  federal  a  adesão  a  ata  de  registro  de
preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual. 

§ 9º  É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de
preços da Administração Pública Federal. 

CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art.  23.   A Administração  poderá  utilizar  recursos  de  tecnologia  da  informação  na  operacionalização  do
disposto  neste  Decreto  e  automatizar  procedimentos  de  controle  e  atribuições  dos  órgãos  gerenciadores  e
participantes. 

Art. 24.   As atas de  registro de preços  vigentes,  decorrentes de  certames  realizados  sob a  vigência  do
Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, poderão ser utilizadas pelos órgãos gerenciadores e participantes,
até o término de sua vigência. 

Art.  25.    Até  a  completa  adequação  do  Portal  de  Compras  do  Governo  federal  para  atendimento  ao
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disposto no § 1º do art. 5º, o órgão gerenciador deverá:

I  providenciar a assinatura da ata de registro de preços e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou
entidades participantes; e

II    providenciar  a  indicação  dos  fornecedores  para  atendimento  às  demandas,  observada  a  ordem  de
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos e entidades participantes. 

Art.  26.    Até  a  completa  adequação  do  Portal  de  Compras  do  Governo  federal  para  atendimento  ao
disposto  nos  incisos  I  e  II  do caput  do  art.  11  e  no  inciso  II  do  §  2º do  art.  11,  a  ata  registrará  os  licitantes
vencedores, quantitativos e respectivos preços. 

Art. 27.  O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá editar normas complementares a este
Decreto. 

Art. 28.  Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação. 

Art. 29.  Ficam revogados:

I  o Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001; e

II  o Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002. 

Brasília, 23 de janeiro de 2013; 192º da Independência e 125º da República. 

DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.1.2013  
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FORMAÇÃO DE CADASTRO 

RESERVA  
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AUTORIDADE COMPETENTE 

 

 

 No momento da Homologação, a autoridade competente disporá da ferramenta de 

formação de Cadastro Reserva (SRP) 

 

 

 

 Descrição:  

o Na Homologação do Item (dos itens), a Autoridade Competente informa 

data/hora FIM  do Cadastro de Reserva. 



o O cadastro de reserva envolverá somente itens com PROPOSTAS 

ADJUDICADAS; 

 

 

 Funcionamento: 

 

o A autoridade competente deverá informar uma data/hora para o cadastro de 

reserva (mínimo de 24hs) e clicar em CONVOCAR: 

 

 

 

 

 O sistema deverá enviar um e-mail a todos os fornecedores com propostas NÃO 

RECUSADAS para que eles possam aderir ao Cadastro de Reserva pelo preço do 

primeiro colocado desconsiderando margem de preferência (exceto para o(s) 

fornecedor(es) vencedor(es) do item). 

 

 O e-mail deverá conter, além da identificação da licitação/item, a quantidade que será 

fornecida pelo fornecedor (obtida da proposta do fornecedor), o preço e a data/hora fim 

do Cadastro de Reserva; 

 



 

 

 Na homologação, antes de solicitar a Data/Hora do CR, o sistema deve verificar se há ou 

não há fornecedores aptos ao Cadastro de Reserva.  

 

 Se não houver ninguém apto, o sistema apenas mostra uma mensagem de alerta para o 

Ordenador de Despesas e lança um evento diferente (Por exemplo: "Sem Formação 

Cadastro de Reserva", Justificativa: "Não houve formação do Cadastro de Reserva 

devido à falta de fornecedores aptos à formação do cadastro") para deixar registrado que 

não formação de Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos. 

 

 Neste caso a seguinte mensagem aparecerá: 

 

  

 



 

 

 

 A situação do item no caso acima continua sendo alterada para HOMOLOGADO, 

porém, o sistema deverá apresentar uma outra situação que é a do Cadastro de Reserva: 

(a) SEM CADASTRO (b) CONVOCADO; (c) FINALIZADO; (d) ENVIADO SIASG. 

Essa situação será apresentada somente nas novas telas das funcionalidades referentes 

aos itens. 

 

 Caso haja fornecedores para convocação de cadastro reserva será fornecida a opção para 

informar o prazo, conforme já visto, e apresentará a mensagem a seguir, devendo o 

usuário clicar em OK: 

 

 

 



AMBIENTE DO FORNECEDOR 

 

 Os fornecedores registrarão o interesse de fazer parte do cadastro de reserva para o 

fornecimento de um item, ao mesmo preço do vencedor do certame.. (Novo item de 

menu para o Fornecedor) 

 

 

 

 

 Funcionamento: 

o - O sistema apresenta as licitações aptas ao cadastro de reserva pelo fornecedor; 

o - O fornecedor seleciona uma licitação; 



o - O sistema apresenta uma lista com os itens aptos ao cadastro de reserva pelo 

fornecedor; 

o - Após a seleção e confirmação do fornecedor, o sistema apresenta uma 

mensagem de confirmação indicando que o fornecedor aceita fornecer a 

quantidade ofertada por ele de itens ao preço do Cadastro de Reserva; 

o - O fornecedor confirma e passa a fazer parte do Cadastro de Reserva do(s) 

item(ns) selecionado(s);  

o - Um registro de log será gravado para registrar a operação. 

 

 O fornecedor deverá clicar em PARTICIPAR para fins de participação no Cadastro 

Reserva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ao clicar no número/ano da licitação o sistema apresenta a seguinte tela com 

informações do objeto da licitação: 

 

 

 Ao clicar em participar o sistema apresentará a seguinte tela: onde o fornecedor irá 

selecionar o item a participar do cadastro de reserva: 

 



 Tela onde o fornecedor irá selecionar o item a participar do cadastro de reserva e clicar 

em PARTICIPAR, em caso de interesse: 

 

 



 

 No exemplo apresentado haja vista que o fornecedor tinha somente 1 item em 1 licitação 

para manifestar a participação do cadastro de reserva, foi apresentado apenas este. 

 

 Quando não houver mais item para participar o sistema apresentará sem item para o 

fornecedor registrar intenção do cadastro de reserva.  



AUTORIDADE COMPETENTE 

 A autoridade competente deverá realizar a gestão do cadastro reserva, conforme menu 

abaixo: 

 



 Deverá escolher a licitação: 

 

 

 Clicar sobre o número do ITEM. 

 

 

 E por fim, clicar na opção ENVIAR AO SIASG: 

 

 

 



 A autoridade competente poderá alterar o prazo de finalização de cadastro reserva na 

opção ALTERAR. 

 

 E posteriormente Clicar em OK. 

 



 

 A autoridade competente poderá clicar sobre o número do item para visualizar o 

cadastro reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 O referido cadastro reserva poderá ser visualizado pelo cidadão na consulta pública de 

visualização de ata. 

 

 

 

Será apresentada a seguinte ATA: 
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Menu

Portaria nº 306, de 13 de dezembro de
2001
Aprova a implantação do Sistema de Cotação
Eletrônica de Preços

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe
confere o Decreto n  3.858, de 4 de julho de 2001 e tendo
em vista o disposto no Decreto n  1.094, de 23 de março
de 1994,

º
º

Considerando a necessidade de dotar de maior
transparência os processos de aquisição de bens de
pequeno valor, por dispensa de licitação, com fundamento
no Inciso II do Art. 24 da Lei n  8.666, de 21 junho de
1993;

º

Considerando a necessidade de se buscar a redução de
custos, em função do aumento da competitividade; e

Considerando a necessidade de racionalizar
procedimentos, propiciando maior agilidade aos referidos
processos de aquisição;

RESOLVE:

Art. 1  Aprovar a implantação do Sistema de Cotação
Eletrônica de Preços  módulo do Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais  SIASG  cujo
funcionamento será regido pelo disposto no Anexo I 
"Instruções Gerais e Procedimentos para Utilização do
Sistema de Cotação Eletrônica de Preços" e no Anexo II 
"Condições Gerais da Contratação", com vistas a ampliar
a competitividade e racionalizar os procedimentos de
aquisição de bens de pequeno valor, por dispensa de
licitação, com fundamento do Inciso II do Art. 24 da Lei
n  8.666, de 1993.

º

º

Art. 2  Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

º

MARTUS TAVARES

ANEXO I

INSTRUÇÕES GERAIS E PROCEDIMENTOS PARA 
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

DE PREÇOS

Art. 1  As aquisições de bens de pequeno valor deverão
ser realizadas, no âmbito dos órgãos que compõem o
Sistema Integrado de Serviços Gerais  SISG,
preferencialmente, por meio do Sistema de Cotação

º
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Eletrônica de Preços, com o objetivo de ampliar a
competitividade e racionalizar os procedimentos relativos a
essas compras.

§ 1  Caracterizamse, como bens de pequeno valor,
aqueles que se enquadram na hipótese de dispensa de
licitação prevista no inciso II do art. 24 da Lei
n  8.666/1993, desde que não se refiram a parcelas de
uma mesma compra de maior vulto que possa ser
realizada de uma só vez.

º

º

§ 2  Quando do enquadramento de compras, como
dispensa de licitação por limite de valor, as autoridades
responsáveis por sua autorização e pela homologação da
contratação devem observar o contido no art. 89 da Lei
n  8.666/1993.

º

º

§ 3  Os bens passíveis de aquisição pelo sistema de
suprimento de fundos poderão ser adquiridos mediante
cotação eletrônica, sempre que essa medida se comprovar
mais vantajosa, a critério da autoridade competente para a
autorização da aquisição.

º

§ 4  A autoridade responsável pelas compras deve
certificarse de que a aquisição por dispensa de licitação,
por limite de valor, não representa fracionamento de
compras que deveriam ser licitadas, podendo utilizar, a
seu critério, os seguintes procedimentos para essa
verificação:

º

1.  efetuar estimativa do consumo anual, mediante
levantamento dos quantitativos adquiridos para um
mesmo bem ou bens de uma mesma linha de
fornecimento nos últimos doze meses;

2.  calcular o valor previsto para a quantidade
encontrada no levantamento, com base em pesquisa
de preço de mercado, ou com base no preço médio
de compra registrado em controles existentes na
Administração;

3.  caso o valor estimado encontrado para a estimativa
anual supere o valor estabelecido para dispensa de
licitação por limite de valor, a aquisição, por cotação
eletrônica, somente poderá ser efetuada em caso de
insuficiência de recursos para a aquisição do todo,
devidamente justificado no processo de que trata o
inciso IV do art. 4 .º

Art. 2  A cotação eletrônica será realizada em sessão
pública virtual, por meio de sistema eletrônico, que
promova a comunicação na Internet.

º

§ 1  O Sistema de Cotação Eletrônica permitirá o
encaminhamento eletrônico de propostas de preços, com
possibilidade de apresentação de lances sucessivos, em
valor inferior ao último preço registrado, durante o período
indicado no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços.

º
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§ 2  A cotação eletrônica será operada no Portal de
Compras do Governo Federal  Comprasnet
( )
e utilizará recursos de criptografia e de autenticação que
viabilizem condições adequadas de segurança em suas
etapas.

º

www.comprasnet.gov.br (http://www.comprasnet.gov.br/)

§ 3  A cotação eletrônica será conduzida pelo Órgão
Promotor da Cotação, com apoio técnico e operacional da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação  SLTI,
por intermédio do Departamento de Logística e Serviços
Gerais  DLSG, que atuará como provedor do sistema
eletrônico.

º

§ 4  Os Pedidos de Cotação Eletrônica de Preços
incluídos no sistema permanecerão disponíveis para
recepção de propostas e lances por período nunca inferior
a quatro horas.

º

Art. 3  Serão previamente credenciados, perante o
provedor do sistema, a autoridade competente para
homologação da contratação e os servidores designados
para a condução do procedimento relativo às cotações
eletrônicas.

º

§ 1  O credenciamento darseá pela atribuição de chave
de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para
acesso ao Sistema.

º

§ 2  O pedido de cancelamento de senha de acesso
deverá ser solicitado ao provedor do sistema.

º

§ 3  Constatada a quebra de sigilo ou quaisquer outras
situações que justifiquem a necessidade de alteração ou
cancelamento da senha de acesso, o fato deve ser
comunicado, imediatamente, ao provedor do Sistema, para
as providências necessárias.

º

Art. 4  Cabe ao Órgão Promotor da Cotação:º

I  efetuar o prévio credenciamento, junto ao provedor do
Sistema, das autoridades competentes para homologar as
contratações e dos servidores designados para a
condução do procedimento relativo às cotações
eletrônicas;

II  providenciar a alocação de recursos orçamentários
para o pagamento das obrigações decorrentes da cotação
eletrônica;

III  efetuar o registro do Pedido de Cotação Eletrônica de
Preços no SIASG, para divulgar e realizar a respectiva
cotação eletrônica, informando a data e horário limite para
recepção das propostas de preços e apresentação de
lances;

IV  providenciar a abertura de processo para o
arquivamento dos documentos relativos às cotações
eletrônicas realizadas sob sua responsabilidade,

http://www.comprasnet.gov.br/
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organizados em série anual, incluindo, para cada cotação
eletrônica efetuada:

1.  as requisições de material que deram origem à
quantidade constante da cotação eletrônica;

2.  o Pedido de Cotação Eletrônica de Preços emitido
pelo Sistema;

3.  o relatório de classificação dos fornecedores
participantes da cotação;

4.  o despacho de adjudicação do objeto e homologação
da contratação;

5.  cópia da Nota de Empenho emitida;
6.  cópia da nota fiscal e/ou fatura contendo a

formalização do recebimento do material;

V  verificar o atendimento das especificações do objeto e
adjudicálo ao vencedor, considerado o menor preço;

VI  homologar a contratação, providenciando a declaração
de dispensa de licitação, por limite de valor, bem como os
procedimentos referentes à execução orçamentária;

VII  formalizar o recebimento do objeto da contratação
nas condições estipuladas no Pedido de Cotação
Eletrônica de Preços;

VIII  efetuar o pagamento correspondente, até 5 dias úteis
contados a partir da entrega da fatura e recebimento do
objeto.

Parágrafo único. Em cada Pedido de Cotação Eletrônica
de Preços deverão constar bens pertencentes apenas a
uma linha de fornecimento, ou seja, um conjunto de
materiais pertencentes a uma mesma classe do Catálogo
de Materiais do SIASG.

Art. 5  Caberá ao fornecedor:º

I  credenciarse previamente junto ao Sistema, indicando
os municípios e as linhas de fornecimento que pretende
atender, para obtenção da senha de acesso ao Sistema de
Cotação Eletrônica;

II  submeterse às presentes normas, às Condições
Gerais da Contratação, constantes do Anexo II, e aos
termos do Pedido de Cotação Eletrônica de Preços;

III  acompanhar as operações no Sistema durante a
sessão pública virtual, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua
desconexão.

IV  responsabilizarse pelas transações que forem
efetuadas em seu nome, no Sistema, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

§ 1  A chave de identificação e a senha poderão ser
utilizadas em qualquer cotação eletrônica.

º
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§ 2  O uso da senha de acesso é de responsabilidade
exclusiva do fornecedor, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do Sistema ou ao Órgão Promotor
da Cotação Eletrônica, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros não autorizados.

º

§ 3  O credenciamento junto ao provedor do Sistema
implica na responsabilidade legal do fornecedor ou seu
representante legal e na presunção de sua capacidade
técnica e jurídica, para realização das transações
inerentes à cotação eletrônica e as dela decorrentes.

º

Art. 6  A Cotação Eletrônica será regida pelas seguintes
regras:

º

I  os Pedidos de Cotação Eletrônica de Preços serão
divulgados no site 

 e encaminhados, por
correspondência eletrônica, para um quantitativo de
fornecedores que garantam competitividade, escolhidos de
forma aleatória pelo sistema eletrônico, entre aqueles
registrados na correspondente linha de fornecimento e que
tenham indicado possibilidade de entrega no município
onde esteja localizado o Órgão Promotor da Cotação;

www.comprasnet.gov.br
(http://www.comprasnet.gov.br/)

II  no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços deverão
constar a especificação do objeto a ser adquirido, as
quantidades requeridas, observados a respectiva unidade
de fornecimento, as condições da contratação, o endereço
eletrônico onde ocorrerá a cotação eletrônica, a data e
horário de sua realização;

III  as referências de horários, no Pedido de Cotação
Eletrônica de Preços e durante a sessão pública virtual,
observarão o horário de Brasília  DF, o qual será
registrado no Sistema e na documentação pertinente;

IV  a participação em cotação eletrônica darseá,
exclusivamente, após a digitação da senha privativa do
fornecedor e subseqüente encaminhamento, por meio do
Sistema, de proposta de preço e de lances, em data e
horário previstos no Pedido de Cotação Eletrônica;

V  como requisito para a participação em cotação
eletrônica, o fornecedor deverá assinalar, em campo
próprio do Sistema:

1.  a inexistência de fato impeditivo para licitar e/ou
contratar com o Órgão Promotor da Cotação
Eletrônica ou com a Administração Pública;

2.  o pleno conhecimento e aceitação das presentes
regras, das Condições Gerais da Contratação,
constantes do Anexo II e do contido no Pedido de
Cotação Eletrônica de Preços;

http://www.comprasnet.gov.br/
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VI  a partir da divulgação do Pedido de Cotação
Eletrônica de Preços terá início a sessão pública virtual de
cotação com a recepção de propostas de preço, qualquer
que seja o valor ofertado, exclusivamente, por meio do
Sistema, vedada a apresentação de proposta em papel;

VII  a partir do registro da sua proposta no Sistema, os
fornecedores participantes terão conhecimento do menor
valor ofertado até o momento e poderão formular lances
de menor valor, sendo informados, imediatamente, sobre o
seu recebimento com a indicação do respectivo horário e
valor;

VIII  só serão aceitos novos lances, cujos valores forem
inferiores ao do último lance registrado no Sistema;

IX  durante o transcurso da sessão pública virtual de
cotação eletrônica, os fornecedores participantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance que
tenha sido apresentado pelos demais participantes,
vedada a identificação do detentor do lance;

X  a etapa de lances da cotação eletrônica será encerrada
a qualquer instante após apresentação de aviso de
fechamento iminente, observado o período de tempo
máximo de trinta minutos, aleatoriamente determinado
pelo Sistema;

XI  imediatamente após o encerramento da cotação
eletrônica, o Sistema divulgará a classificação, indicando
as propostas ou lances de menor valor, até o máximo de
cinco.

Art. 7  O fornecedor melhor classificado será considerado
vencedor, sendolhe adjudicado o objeto da cotação,
desde que sua proposta atenda às especificações do
objeto.

º

Art. 8  O fornecedor que não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar a execução do fornecimento, estará sujeito às
sanções previstas na Lei n  8.666/1993, sem prejuízo do
eventual cancelamento da Nota de Empenho.

º

º

Art. 9  A sessão pública virtual de cotação eletrônica será
controlada exclusivamente pelo Sistema.

º

 

 

ANEXO II

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.  Fundamento Legal
1.  As contratações realizadas pelo Sistema de

Cotação Eletrônica de Preços enquadramse,
como dispensa de licitação, por limite de valor,
nos termos do inciso II do Art. 24 da Lei
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n  8.666/1993.º
2.  Condições de Participação

1.  Poderão participar de cotações eletrônicas de
preços, os fornecedores que solicitarem seu
credenciamento prévio junto ao Órgão
Promotor da Cotação Eletrônica.

2.  É vedada a participação de consórcios e de
empresas impedidas de licitar e/ou contratar
com o Órgão Promotor da Cotação Eletrônica
ou com a Administração Pública, na forma
estabelecida em lei.

3.  Envio de Propostas e Lances
1.  O envio de propostas e lances deverá ocorrer,

exclusivamente, por meio eletrônico, pela
Internet, no endereço
eletrônico 

  Portal de
Compras do Governo Federal – Comprasnet,
vedada sua remessa em papel.

www.comprasnet.gov.br
(http://www.comprasnet.gov.br/)

4.  Cotação Eletrônica
1.  A cotação eletrônica será conduzida no

endereço eletrônico 
, em data,

horário e condições estabelecidos no Pedido
de Cotação Eletrônica de Preços, de acordo
com as "Instruções Gerais e Procedimentos
para Utilização do Sistema de Cotação
Eletrônica de Preços" e com as demais normas
contidas neste documento.

www.comprasnet.gov.br
(http://www.comprasnet.gov.br/)

2.  Para participar da cotação eletrônica, o
fornecedor deverá digitar seu CNPJ e senha de
acesso ao Sistema e assinalar, em campo
próprio, a inexistência de fato impeditivo para
licitar e/ou contratar com o Órgão Promotor da
Cotação Eletrônica, ou com toda a
Administração Pública, e o pleno conhecimento
e aceitação das regras de que trata o subitem
anterior.

3.  A cotação de preços, bem como os lances
subseqüentes deverão ser registrados, em
reais, para a quantidade total de cada item,
com validade de trinta dias.

4.  Será considerado vencedor da cotação
eletrônica aquele que apresentar, durante o
período da cotação, o lance de menor valor
sendolhe adjudicado o objeto, desde que
atenda as respectivas especificações.

5.  O Órgão Contratante poderá anular ou cancelar
a cotação eletrônica, total ou parcialmente, sem
que disso resulte, para o proponente, direito a
qualquer indenização ou reclamação.

5.  Contratação
1.  As contratações oriundas das cotações

eletrônicas serão formalizadas pela emissão de

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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Nota de Empenho que será comunicada ao
adjudicatário.

2.  As obrigações recíprocas entre a Contratada e
o Órgão Contratante correspondem ao
estabelecido nas presentes Condições Gerais
da Contratação e no Pedido de Cotação
Eletrônica de Preços.

3.  Em caso de manifestação de desistência do
fornecedor, fica caracterizado o
descumprimento total da obrigação assumida,
consoante o estabelecido no Art. 81 da Lei
n  8.666/1993, sujeitandoo às penalidades
legalmente estabelecidas.
º

4.  A eventual rescisão do ajuste se dará nas
hipóteses previstas na Lei n  8.666/1993, não
cabendo, à Contratada, direito a qualquer
indenização.

º

6.  Local de Entrega
1.  Os bens deverão ser entregues no endereço

indicado no Pedido de Cotação Eletrônica de
Preços.

7.  Prazo Máximo de Entrega
1.  A entrega do objeto deverá ser feita nos prazos

indicados no Pedido de Cotação Eletrônica de
Preços, contados a partir da notificação de
adjudicação informando a emissão da Nota de
Empenho correspondente.

8.  Sanções para o Caso de Inadimplemento
1.  Se a Contratada inadimplir as obrigações

assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita
às sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
n  8.666/1993 e ao pagamento de multa nos
seguintes termos:
º

1.  pelo atraso na entrega do material em
relação ao prazo estipulado: 1% (um por
cento) do valor do material não entregue,
por dia decorrido, até o limite de 10%
(dez por cento) do valor do material;

2.  pela recusa em efetuar o fornecimento
e/ou pela não entrega do material,
caracterizada em dez dias após o
vencimento do prazo de entrega
estipulado: 10% (dez por cento) do valor
do material;

3.  pela demora em substituir o material
rejeitado, a contar do segundo dia da data
da notificação da rejeição: 2% (dois por
cento) do valor do material recusado, por
dia decorrido;

4.  pela recusa da Contratada em substituir o
material rejeitado, entendendose como
recusa a substituição não efetivada nos
cinco dias que se seguirem à data da
rejeição: 10% (dez por cento) do valor do
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material rejeitado;
5.  pelo não cumprimento de qualquer

condição fixada nestas Condições Gerais
ou no Pedido de Cotação Eletrônica de
Preços e não abrangida nas alíneas
anteriores: 1% (um por cento) do valor
contratado, para cada evento.

6.  As multas estabelecidas no subitem
anterior podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 10% (dez por cento) do valor
contratado, sem prejuízo de perdas e
danos cabíveis.

7.  As importâncias relativas a multas serão
descontadas do pagamento porventura
devido à Contratada, ou efetuada a sua
cobrança na forma prevista em lei.

8.  O Órgão Contratante poderá, ainda,
cancelar a Nota de Empenho decorrente
da Cotação Eletrônica de Preços, sem
prejuízo das penalidades previstas nos
subitens anteriores e de outras previstas
em lei.

9.  Condições de Recebimento do Objeto
1.  A entrega do bem deverá ser atestada pelo

Órgão Contratante, que aferirá a sua
conformidade com as especificações
constantes do Pedido de Cotação Eletrônica de
Preços.

2.  O servidor designado para acompanhar a
entrega do objeto formalizará o seu
recebimento na própria nota fiscal e/ou fatura
correspondente, no prazo máximo de dois dias
úteis contados da data da entrega do objeto,
pela Contratada.

3.  A Contratada se obriga a efetuar, a qualquer
tempo, a substituição de material rejeitado, se
este apresentar defeito de fabricação ou
divergências relativas às especificações
constantes do Pedido de Cotação Eletrônica de
Preços, independentemente da quantidade
rejeitada.

10.  Faturamento
1.  A nota fiscal, e/ou fatura, deverá se emitida em

nome do Órgão Contratante.
11.  Prazo para Pagamento

1.  O pagamento do objeto ocorrerá em até cinco
dias úteis contados da entrega da nota fiscal ou
fatura e conseqüente formalização do
recebimento do objeto, mediante crédito em
conta corrente.

12.  Informações e Casos Omissos
1.  Informações poderão ser obtidas no Órgão

Contratante, a partir da divulgação do Pedido
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de Cotação Eletrônica de Preços, sendo
resolvidos, os casos omissos, pelo
Departamento de Logística e Serviços Gerais –
DLSG/SLTI/MP, no endereço
eletrônico

.
www.comprasnet.gov.br

(http://www.comprasnet.gov.br/)
13.  Foro

1.  Para dirimir quaisquer questões decorrentes
deste procedimento e da contratação dele
originada, será competente o Foro do município
onde esteja localizado o Órgão Contratante

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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Menu

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 27
DE JUNHO DE 2014
Dispõe sobre os procedimentos administrativos
básicos para a realização de pesquisa de preços para
a aquisição de bens e contratação de serviços em
geral.

A  SECRETÁRIA  DE  LOGÍSTICA  E  TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  DO  PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 34, I, “b”, do Anexo I ao Decreto nº 8.189, de
21 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no art.
3º  do Decreto  nº  1.094,  de  23  de março  de  1994,  e  nos
arts.  40, X, e 43,  IV, da Lei  nº 8.666, de 21 de  junho de
1993, resolve:

Art.  1º    Esta  Instrução  Normativa  dispõe  sobre  o
procedimento administrativo para a realização de pesquisa
de  preços  para  a  aquisição  de  bens  e  contratação  de
serviços em geral.

Parágrafo  único.  Subordinamse  ao  disposto  nesta
Instrução Normativa os órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais (SISG).

Art.  2º    A  pesquisa  de  preços  será  realizada mediante  a
utilização de um dos seguintes parâmetros: (Alterado pela
Instrução Normativa nº 7, de 29 de agosto de 2014)

I    Portal  de  Compras  Governamentais  
www.comprasgovernamentais.gov.br;

II    pesquisa  publicada  em  mídia  especializada,  sítios
eletrônicos  especializados  ou  de  domínio  amplo,  desde
que contenha a data e hora de acesso;

III    contratações  similares  de  outros  entes  públicos,  em
execução  ou  concluídos  nos  180  (cento  e  oitenta)  dias
anteriores à data da pesquisa de preços; ou

 IV  pesquisa com os fornecedores.

§ 1º No caso do  inciso  I será admitida a pesquisa de um
único preço. (Alterado pela Instrução Normativa nº 7, de
29 de agosto de 2014)

§  2º  No  âmbito  de  cada  parâmetro,  o  resultado  da
pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços
obtidos. (Alterado pela Instrução Normativa nº 7, de 29
de agosto de 2014)

§  3º  A  utilização  de  outro  método  para  a  obtenção  do
resultado da pesquisa de preços, que não o disposto no §
2º,  deverá  ser  devidamente  justificada  pela  autoridade
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competente

§  4º  No  caso  do  inciso  IV,  somente  serão  admitidos  os
preços  cujas  datas  não  se  diferenciem  em mais  de  180
(cento e oitenta) dias.

§  5º  Excepcionalmente,  mediante  justificativa  da
autoridade  competente,  será  admitida  a  pesquisa  com
menos de três preços ou fornecedores.

§ 6º Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços,
não poderão ser considerados os preços  inexequíveis ou
os  excessivamente  elevados,  conforme  critérios
fundamentados e descritos no processo administrativo.

Art. 3º Quando a pesquisa de preços for realizada com os
fornecedores,  estes  deverão  receber  solicitação  formal
para apresentação de cotação.

Parágrafo  único.  Deverá  ser  conferido  aos  fornecedores
prazo  de  resposta  compatível  com  a  complexidade  do
objeto a ser  licitado, o qual não será  inferior a cinco dias
úteis.

Art. 4º Não serão admitidas estimativas de preços obtidas
em sítios de leilão ou de intermediação de vendas.

Art. 5º O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica
a obras e serviços de engenharia, de que trata o Decreto
nº 7.983, de 8 de abril de 2013.

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

Parágrafo único. Esta Instrução Normativa não se aplica
aos processos administrativos já iniciados. (Alterado pela
Instrução Normativa nº 7, de 29 de agosto de 2014)

 

LORENI F. FORESTI
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Menu

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 11
DE FEVEREIRO DE 2015
Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para
aquisição de passagens aéreas pela Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

 

O  SECRETÁRIO  DE  LOGÍSTICA  E  TECNOLOGIA
DA  INFORMAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 34 do Anexo I do Decreto
nº 8.189, de 21 de janeiro de 2014, resolve:

Art.  1º  Esta  Instrução  Normativa  regula  os
procedimentos  para  aquisição  de  passagens  aéreas
nacionais e internacionais e serviços correlatos, bem como
os  procedimentos  administrativos  internos  para  emissão
de  bilhetes  de  passagens  aéreas  a  serviço  pela
Administração  Pública  Federal  direta,  autárquica  e
fundacional.

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa, considerase:

I    Agenciamento  de  viagens:  serviço  prestado  por
agência  de  turismo,  compreendendo  a  venda
comissionada  ou  a  intermediação  remunerada  na
comercialização  de  passagens,  viagens  e  serviços
correlatos,  conforme  especificações  contidas  no
instrumento convocatório.

II    Bilhete  de  passagem:  compreende  a  tarifa  e  a  taxa
de embarque;

III    Buscador:  módulo  do  Sistema  de  Concessão  de
Diárias  e Passagens    SCDP,  que  permite  o  acesso  aos
sistemas das companhias aéreas, objetivando a realização
da  pesquisa  de  preços,  reserva  de  tarifas,  emissão,
remarcação e cancelamento das passagens aéreas;

IV   Cartão de Pagamento do Governo Federal    (CPGF)
  Passagem  Aérea:  meio  de  pagamento  eletrônico,
operacionalizado  por  instituição  financeira  autorizada,  de
uso  exclusivo  para  pagamento  das  despesas  relativas  à
aquisição direta de passagens aéreas;

V    Credenciamento:  procedimento  público  para
habilitação  das  empresas  de  transporte  aéreo,  visando  à
aquisição  direta  de  passagens  pelos  órgãos  e  entidades
da Administração Pública Federal;
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VI    Companhia  aérea:  empresas  de  prestação  de
serviços aéreos comerciais de transporte de passageiros;

VII    Ordenador  de  despesa:  autoridade  investida  de
competência  para  autorizar  a  emissão  de  empenho,
pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União
ou pela qual esta responda;

VIII    Órgão  beneficiário:  órgãos  ou  entidades  da
Administração  Pública  Federal  direta,  autárquica  e
fundacional, que utilizem o SCDP e que são beneficiários
dos  serviços  decorrentes  da  aquisição  direta  de
passagens aéreas;

IX    Passagem  aérea:  compreende  o  trecho  de  ida  e  o
trecho de volta ou somente um dos trechos, nos casos em
que isto represente toda a contratação;

X    Proponente  ou  Concedente:  autoridade  responsável
pela aprovação da viagem no SCDP e pela aprovação da
prestação de contas da viagem realizada;

XI    Proposta  de  Concessão  de  Diárias  e  Passagens
cadastrada (PCDP): proposta cadastrada no SCDP, onde
constam  os  dados  do  servidor,  as  informações  do
deslocamento,  os  documentos  comprobatórios  da
demanda e os dados financeiros;

XII    Serviços  correlatos:  serviços  prestados  pelas
agências de turismo que se interligam com a prestação de
serviços  de  agenciamento  de  viagens  tais  como:
transportes  terrestres  e  aquaviários,  aluguel  de  veículos,
hospedagem, seguro de viagem, dentre outros;

XIII    Solicitante  de  passagem:  servidor  formalmente
designado pela autoridade competente, no âmbito de cada
unidade, de acordo com o disposto no regimento de cada
órgão  ou  entidade,  responsável  por  realizar  os
procedimentos administrativos descritos nos incisos II e III
do artigo 13 desta Instrução Normativa;

XIV    Tarifa  do  serviço  de  transporte  aéreo  de
passageiros:  valor  único  cobrado  pela  companhia  aérea
em  decorrência  da  prestação  do  serviço  de  transporte
aéreo  de  passageiros,  de  acordo  com  o  itinerário
determinado pelo adquirente;

XV    Taxa  de  embarque:  tarifa  aeroportuária  cobrada
ao passageiro, por intermédio das companhias aéreas;

XVI  Trecho: compreende todo o percurso entre a origem
e  o  destino,  independentemente  de  existirem  conexões,
escalas ou ser utilizada mais de uma companhia aérea.

Capítulo II

DAS FORMAS DE AQUISIÇÃO

Seção I
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Da Aquisição Direta

Art.  3º  A  aquisição  de  passagens  aéreas  será  realizada
diretamente  das  companhias  aéreas  credenciadas,  sem
intermediação  de  agência  de  turismo,  salvo  quando  a
demanda  não  estiver  contemplada  pelo  credenciamento,
quando  houver  impedimento  para  emissão  junto  à
empresa  credenciada  ou  em  casos  emergenciais
devidamente justificados no SCDP, hipóteses em que será
aplicado  o  procedimento  previsto  na  Seção  II  desta
Instrução Normativa.

Parágrafo  único.  A  adesão  ao  credenciamento  será
formalizada pelo órgão beneficiário,  por meio de contrato
firmado  com  instituição  financeira  autorizada  para
operacionalização  do  Cartão  de  Pagamento  do  Governo
Federal  Passagem  Aérea,  de  uso  exclusivo  para
pagamento  das  despesas  relativas  à  aquisição  direta  de
passagens aéreas.

Seção II

Da Aquisição por Agenciamento de Viagens

Art.  4º  O  objeto  do  agenciamento  de  viagens  atenderá
às demandas não contempladas pela aquisição direta de
passagens viabilizada pelo credenciamento, aos casos em
que  houver  impedimento  de  emissão  junto  à  empresa
credenciada  ou  aos  casos  emergenciais  devidamente
justificados no SCDP.

§  1º  Por  se  tratar  de  serviço  comum,  a  licitação  será
realizada,  preferencialmente,  na  modalidade  pregão,  em
sua  forma  eletrônica,  podendo  ainda,  a  critério  do  órgão
solicitante, ser utilizado o Sistema de Registro de Preços –
SRP.

Art.  5º  Além  do  serviço  de  agenciamento  de  viagens,
o  instrumento  convocatório  poderá  prever,
justificadamente, serviços correlatos.

§  1º  Para  remuneração  dos  serviços  correlatos  poderá
ser  utilizado  percentual  incidente  sobre  os  preços  dos
serviços de agenciamento de viagens, desde que previsto
no  instrumento  convocatório,  sendo  comprovados
mediante recibo, nota fiscal ou outro documento oficial.

§  2º  É  devida  a  contratação  de  seguroviagem  para  o
servidor  quando  da  realização  de  viagens  internacionais,
garantidos os benefícios mínimos constantes das normas
vigentes expedidas pelos órgãos do governo  responsável
pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro.

Art.  6º  A  remuneração  total  a  ser  paga  à  agência  de
turismo  será  apurada  a  partir  do  valor  ofertado  pela
prestação  do  serviço  de  agenciamento  de  viagens,
multiplicado  pela  quantidade  de  passagens  emitidas,
remarcadas ou canceladas e serviços correlatos.
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§  1º  Os  valores  relativos  à  aquisição  de  bilhetes  de
passagens  serão  repassados  pela  Administração  à
agência  de  turismo  contratada,  que  intermediará  o
pagamento  junto  às  companhias  aéreas  que  emitiram  os
bilhetes.

§  2º  Os  valores  referidos  no  §  1º  não  serão
considerados  parte  da  remuneração  pelos  serviços  de
agenciamento  de  turismo  e  não  poderão  constar  da
planilha de custos a que se refere o art. 7º desta Instrução
Normativa.

Art.  7º  O  instrumento  convocatório  deverá  prever  que
a  licitante  classificada  em  primeiro  lugar,  na  fase  de
lances,  apresente  planilha  de  custos  que  demonstre  a
compatibilidade  entre  os  custos  e  as  receitas  estimados
para a execução do serviço.

§  1º  A  planilha  de  custos  será  entregue  e  analisada,
no  momento  da  aceitação  do  lance  vencedor,  em  que
poderá ser ajustada, se possível, para refletir corretamente
os custos envolvidos na contratação, desde que não haja
majoração do preço proposto.

§  2º  Quando  da  análise  da  planilha  de  custos,  se
houver  indícios  de  inexequibilidade,  a  Administração
deverá  efetuar  diligência,  solicitando  que  a  licitante
comprove a exequibilidade da proposta.

§  3º  Consideramse  preços  inexequíveis  aqueles  que,
comprovadamente,  sejam  insuficientes  para  a  cobertura
dos custos decorrentes da contratação.

§  4º  Caso  a  licitante  não  comprove  a  exequibilidade
da proposta, esta será desclassificada.

§  5º  Eventuais  incentivos,  sob  qualquer  título,  recebidos
pelas  agências  de  turismo  das  companhias  aéreas,  não
poderão ser considerados para aferição da exequibilidade
da proposta.

Art.  8º  No  momento  da  habilitação,  a  licitante  deverá
apresentar  declaração  firmada  por  seu  representante
legal,  sob  as  penas  da  lei,  de  que  possui  condições
operacionais  necessárias  à  emissão  dos  bilhetes  de
passagens, em conformidade com as políticas comerciais
e financeiras das principais companhias aéreas.

Art.  9º  Na  hipótese  de  descumprimento  contratual  da
agência  de  turismo  contratada,  em  que  se  verifique
inadequação da estimativa de custos e receitas conforme
planilha de custos apresentada nos termos do art. 7º desta
Instrução  Normativa,  deverá  ser  instaurado  processo
administrativo  para  verificar  a  manutenção  das
informações  prestadas  pela  contratada  durante  o
procedimento licitatório.
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Art.  10.  O  instrumento  convocatório  disporá  sobre  a
forma de reversão de passagem não utilizada, a qual, por
medida de simplificação processual, deve se dar, sempre
que  possível, mediante  glosa  dos  valores  respectivos  na
fatura subsequente à apresentação da nota de crédito pela
contratada.

§  1º  Quando  da  efetuação  da  glosa,  eventuais  taxas  e
multas  aplicadas  pelas  companhias  aéreas  em  razão  do
cancelamento  das  passagens  aéreas  não  utilizadas
deverão  ser  consideradas,  desde  que  comprovada  sua
aplicação.

§  2º  Quando  do  encerramento  ou  rescisão  contratual,
na  impossibilidade  de  reversão  da  totalidade  dos
cancelamentos efetuados, na forma estabelecida no caput,
o montante a ser glosado poderá ser deduzido da garantia
apresentada na contratação ou ser reembolsado ao órgão
ou  entidade,  mediante  recolhimento  do  valor  respectivo
por meio de Guia de Recolhimento da União  GRU.

Capítulo III

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Art.  11.  Conforme  previsto  no  art.  12A,  do  Decreto
nº  5.992,  de  19  de  março  de  2006,  o  Sistema  de
Concessão de Diárias e Passagens  SCDP do Ministério
do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão    MP  é  de
utilização  obrigatória  pelos  órgãos  e  entidades
da  Administração  Pública  federal  direta,  autárquica  e
fundacional  para  a  concessão,  o  registro,  o
acompanhamento,  a  gestão  e  o  controle  de  diárias  e  de
passagens  e  envio  de  informações  para  a
Controladoria Geral da União  CGU.

Parágrafo  único.  São  responsáveis  pela  gestão  do
sistema:

a)  O  gestor  central  na  Secretaria  de  Logística  e
Tecnologia  da  Informação    SLTI,  do  Ministério  do
Planejamento, Orçamento e Gestão  MP; e

b) O gestor setorial nos órgãos usuários do SCDP.

Art.  12.  Todas  as  viagens  no  âmbito  de  cada  órgão  ou
entidade  devem  ser  registradas  no  SCDP,  mesmo  nos
casos de afastamento sem ônus ou com ônus limitado. 

Art.  13.  São  procedimentos  administrativos  para
concessão de diárias e passagens no SCDP:

I  autorização e solicitação de afastamento;

II  pesquisa e reserva dos trechos;

III  autorização de emissão da passagem;

IV  pagamento da diária; e

V  prestação de contas do afastamento.
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Art.  14.  A  unidade  administrativa  deverá  efetuar
procedimento  de  solicitação  de  proposta  de  afastamento
por meio do S C D P.

§  1º  A  solicitação  da  proposta  de  afastamento  deverá
ser  realizada  de  forma  a  garantir  que  a  reserva  dos
trechos ocorra com antecedência mínima de 10 (dez) dias
da data prevista de partida.

§  2º  Nas  situações  em  que  não  for  possível  realizar  a
reserva  dos  trechos,  a  emissão  deverá  observar  a
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data prevista de
partida.

Art.  15.  Deve  ser  atribuída  a  servidor  formalmente
designado, no âmbito de cada unidade administrativa, de
acordo  com  o  disposto  no  regimento  de  cada  órgão  ou
entidade,  a  realização  de  pesquisa  de  preços,  a  escolha
da  tarifa  e,  se  for  o  caso,  a  autorização  de  emissão,
observados  os  parâmetros  previstos  no  art.  16  e  o
encaminhamento  da  PCDP  para  aprovação  das
autoridades competentes. 

§  1º No  caso  da  aquisição  direta,  a  pesquisa  de  preços,
a indicação do voo, a reserva e a autorização da emissão
da passagem serão realizadas diretamente no SCDP. 

§  2º  A  emissão  das  passagens  na  aquisição  direta  será
realizada  eletronicamente  pelo  SCDP  junto  à  companhia
aérea correspondente. 

§  3º  Quando  a  aquisição  for  realizada  por  intermédio
da agência de  turismo, a pesquisa de preços e a  reserva
serão  realizadas  por  meio  do  SCDP  ou  solicitadas  à
agência contratada.

§  4º  Na  hipótese  do  §  3º,  a  emissão  das  passagens
será realizada pela agência de turismo contratada a partir
do encaminhamento da reserva pelo SCDP.

§ 5º A emissão de que  trata o § 4º, deverá ser  realizada
no prazo estabelecido pela Administração no  instrumento
convocatório

Art.  16.  A  escolha  da  melhor  tarifa  deverá  ser
realizada  considerando  o  horário  e  o  período  da
participação do servidor no evento, o tempo de traslado e
a  otimização  do  trabalho,  visando  garantir  condição
laborativa  produtiva,  preferencialmente  utilizando  os
seguintes parâmetros:

I    a  escolha  do  voo  deve  recair  prioritariamente  em
percursos  de  menor  duração,  evitandose,  sempre  que
possível, trechos com escalas e conexões;

II    os  horários  de  partida  e  de  chegada  do  voo  devem
estar compreendidos no período entre 7hs e 21hs, salvo a
inexistência de voos que atendam a estes horários;
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III    em  viagens  nacionais,  devese  priorizar  o  horário
de  chegada  do  voo  que  anteceda  em  no  mínimo  3hs  o
início previsto dos trabalhos, evento ou missão; e

IV    em  viagens  internacionais,  em  que  a  soma  dos
trechos  da  origem  até  o  destino  ultrapasse  8hs,  e  que
sejam  realizadas  no  período  noturno,  o  embarque,
prioritariamente,  deverá  ocorrer  com  um  dia  de
antecedência. 

Parágrafo  único.  A  escolha  da  tarifa  deve  privilegiar  o
menor preço, prevalecendo, sempre que possível, a tarifa
em classe econômica, observado o disposto neste artigo e
no art. 27 do Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973. 

Art.  17. Serão direcionadas pelo  solicitante de passagem
para  emissão  pela  agência  de  turismo,  as  passagens
aéreas  não  supridas  pelas  empresas  credenciadas,
compreendendo,  conforme  o  caso,  os  serviços  de
assessoria,  cotação,  reserva,  emissão,  remarcação,
cancelamento e reembolso das passagens, bem como, se
necessário, as emissões em finais de semana,  feriados e
horários  fora  de  expediente,  além  de  remarcações  e
cancelamentos  nesse  mesmo  período,  dentre  outras
situações  excepcionais  e  alheias  à  vontade  da
Administração,  impeditivas  à  emissão  junto  às  empresas
credenciadas.

Art. 18. Caberá ao proponente autorizar o afastamento. 

§  1º  Deverá  a  autoridade  máxima  dos  órgãos  ou
entidades autorizar o afastamento nos casos abaixo:

I  em prazo inferior ao estabelecido nos §§ 1º e 2º do art.
14 desta Instrução Normativa, desde que devidamente
formalizada a justificativa que comprove a inviabilidade de
seu efetivo cumprimento; (Retificado em 23.02.2015)
(http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=23/02/2015&jornal=1&pagina=66&totalArquivos=84)

II  efetuada por servidor que não prestou contas de
viagem anteriormente realizada;

III  que se enquadre em qualquer das hipóteses previstas
no art. 7º do Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012.

§  2º  A  autorização  de  que  trata  o  inciso  I  do  §  1º  deste
artigo pode ser objeto de delegação e subdelegação.

§  3º  Quaisquer  alterações  de  percurso,  data  ou  horário
de  deslocamentos  serão  de  inteira  responsabilidade  do
servidor,  se não  forem autorizadas ou determinadas pela
Administração.

Art.  19.  A  prestação  de  contas  do  afastamento  deverá
ser  realizada por meio  do SCDP,  no  prazo máximo de  5
(cinco)  dias,  contados  do  retorno  da  viagem, mediante  a
apresentação  dos  bilhetes  ou  canhotos  dos  cartões  de

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/02/2015&jornal=1&pagina=66&totalArquivos=84
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embarque,  em  original  ou  segunda  via,  ou  recibo  do
passageiro  obtido  quando  da  realização  do  check  in
via  internet,  ou  a  declaração  fornecida  pela  companhia
aérea,  bem  como  por  meio  do  registro  eletrônico  da
situação da passagem no SCDP. 

Parágrafo  único.  Em  caso  de  viagens  ao  exterior,  com
ônus  ou  com  ônus  limitado,  o  servidor  ficará  obrigado,
dentro  do  prazo  de  30  (trinta)  dias,  contado  da  data  do
término  do  afastamento  do  país,  a  apresentar  relatório
circunstanciado  das  atividades  exercidas  no  exterior,
conforme  previsão  contida  no  art.  16  do  Decreto  nº
91.800, de 18 de outubro de 1985, além do cumprimento
do que dispõe o caput.

Art.  20.  A  competência  para  fiscalizar  os  instrumentos
firmados com as companhias aéreas, com as agências de
turismo  e  com  a  instituição  financeira  autorizada  para
operacionalização  do  Cartão  de  Pagamento  do  Governo
Federal    Passagem Aérea  deve  ser  atribuída  a  servidor
formalmente designado, cabendolhe:

I    confirmar  se  os  bilhetes  de  passagem  emitidos  pela
agência de  turismo contratada correspondem às reservas
efetuadas pela unidade administrativa;

II    fiscalizar,  por  amostragem,  se  os  valores  de  tarifas
encaminhados,  via  sistema, pelas  companhias aéreas ao
buscador encontramse majorados em relação aos valores
oferecidos no mercado e se as condições comerciais mais
vantajosas estão sendo cumpridas;

III    fiscalizar,  periodicamente  e  por  amostragem,  o
valor  efetivamente  repassado  pelas  agências  às
companhias aéreas; 

IV    fiscalizar  o  reembolso  dos  bilhetes  emitidos  e  não
utilizados; e

V    comunicar  formalmente  à  instituição  financeira  ou
à agência de turismo, preferencialmente por escrito, sobre
qualquer  ocorrência  de  erro  de  cobrança  que  venha  a
identificar,  para  que  a  devida  correção  seja  realizada  na
fatura subsequente.

§  1º  Poderão  ser  atribuídas  responsabilidades  e
obrigações  complementares  nos  instrumentos  firmados
entre a Administração e as partes mencionadas no caput
deste artigo.

§  2º  Caso  o  servidor  designado  encontre  indícios  de
fraude ou  falhas na execução contratual,  no exercício da
fiscalização  a  que  se  refere  esta  Instrução  Normativa,  a
Administração  deverá  instaurar  processo  administrativo,
devendo,  se  for  o  caso,  aplicar  as  sanções  previstas  no
art.  7º  da  Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002  e
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dos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sem
prejuízo das sanções penais previstas no art. 96 da Lei nº
8.666, de 1993.

Capítulo IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  21.  Aplicamse  as  disposições  desta  Instrução
Normativa, no que couber, para a aquisição de passagens
terrestres, ferroviárias, marítimas e fluviais.

Art.  22.  Aplicamse  subsidiariamente,  para  as
contratações  previstas  nesta  Instrução  Normativa,  as
normas  da  Instrução Normativa  nº  02,  de  30  de  abril  de
2008.

Art.  23.  Os  órgãos  e  entidades  deverão  realizar  as
providências  necessárias  à  implantação  dos
procedimentos  dispostos  nesta  Instrução  Normativa,
observado  o  disposto  na 

.

Portaria  nº  555,  de  31  de
dezembro  de  2014,  do  Ministério  do  Planejamento,
Orçamento  e  Gestão
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/portarias/portaria
no555de30dedezembrode2014)

Art. 24. Fica  revogada a  Instrução Normativa nº 7, de 24
de agosto de 2012.

Art.  25. Esta  Instrução Normativa entra em vigor na data
de sua publicação.

 

 CRISTIANO ROCHA HECKERT

Secretário de Logística e Tecnologia da Informação

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/portarias/portaria-no-555-de-30-de-dezembro-de-2014
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 3.722,  DE 9 DE JANEIRO DE 2001.

(Vide art 34 da Lei 8.666, de 1993)
Regulamenta o art. 34 da Lei no  8.666, de 21 de  junho
de 1993, e  dispõe  sobre  o  Sistema  de  Cadastramento
Unificado de Fornecedores  SICAF.

                O  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA,  no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  art.  84,  inciso  IV,  da
Constituição,

        DECRETA:

               Art. 1o O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores   SICAF constituise  como o  registro
cadastral da Administração Pública Federal direta, autárquica e  fundacional e dos demais órgãos ou entidades
que, expressamente, a ele aderirem.
                §  1o  Para  qualificação  e  habilitação  dos  fornecedores  nas  licitações  e  nos  contratos  administrativos
pertinentes à aquisição de bens e serviços,  inclusive de obras e publicidade, alienações e locações, no âmbito
do Sistema de Serviços Gerais  SISG, é necessária prévia inscrição e regularidade cadastral no SICAF. 
                §  2o  As  exigências  do  parágrafo  anterior  aplicamse  aos  órgãos  e  às  entidades  que,  embora  não
integrantes do SISG, venham a manifestar adesão ao SICAF.
        § 3o Além da verificação do atendimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição, o SICAF
efetuará  os  registros  dos  interessados,  levando  em  conta  a  habilitação  jurídica,  a  regularidade  fiscal  e  a
qualificação econômicofinanceira. 
        § 4o Excetuamse das exigências para habilitação prévia no SICAF as relativas à qualificação técnica da
interessada, as quais somente serão demandadas quando a situação o exigir.

        Art. 1º  O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF constitui o registro cadastral do
Poder Executivo Federal,  na  forma definida neste Decreto, mantido pelos órgãos e entidades que  compõem o
Sistema de Serviços Gerais  SISG, nos termos do Decreto nº 1.094, de 13 de março de 1994.              (Redação
dada pelo Decreto nº 4.485, de 2002)

        § 1º  A habilitação dos fornecedores em licitação, dispensa, inexigibilidade e nos contratos administrativos
pertinentes à aquisição de bens e serviços, inclusive de obras e publicidade, e a alienação e locação poderá ser
comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no SICAF:    (Redação dada pelo Decreto nº 4.485,
de 2002)

        I  como condição necessária para emissão de nota de empenho, cada administração deverá realizar prévia
consulta  ao  SICAF,  para  identificar  possível  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público;  e          (Incluído  pelo
Decreto nº 4.485, de 2002)

                II    nos  casos  em  que  houver  necessidade  de  assinatura  do  instrumento  de  contrato,  e  o  proponente
homologado não estiver inscrito no SICAF, o seu cadastramento deverá ser feito pela Administração, sem ônus
para o proponente, antes da contratação, com base no reexame da documentação apresentada para habilitação,
devidamente atualizada.     (Incluído pelo Decreto nº 4.485, de 2002)

               § 2º   O SICAF deverá conter os  registros dos  interessados diante da habilitação  jurídica, a  regularidade
fiscal  e  qualificação  econômicofinanceira,  bem  como  das  sanções  aplicadas  pela  Administração  Pública
relativas ao impedimento para contratar com o Poder Público, conforme previsto na legislação    .(Redação dada
pelo Decreto nº 4.485, de 2002)

        § 3o  Excetuamse das exigências para habilitação prévia no SICAF as relativas à qualificação técnica da
interessada, as quais somente serão demandadas quando a situação o exigir.     (Redação dada pelo Decreto nº
4.485, de 2002)

        Art. 2o O processamento das informações cadastrais, apresentadas pelos interessados, será realizado por
meio da utilização de recursos de tecnologia da  informação, para constituição de base de dados permanente e
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centralizada, que conterá os elementos essenciais previstos na legislação vigente.

             Art. 3o Os editais  de  licitação para as  contratações  referidas no § 1o  do  art.  1o  deste Decreto  deverão
conter cláusula que estipule a exigência de habilitação no SICAF, como condição para participação no certame
licitatório, e que defina dia, hora e local para verificação no Sistema.
               § 1o Fica vedada a contratação de bens, obras ou serviços de  fornecedores estabelecidos no  território
nacional,  não  inscritos  ou  em  situação  irregular  no  SICAF,  salvo  os  fornecedores  com  sede  fora  do  território
nacional, que deverão atender aos requisitos previstos no edital de licitação internacional, na forma da legislação
vigente. 
        § 2o Para qualificação destinada à participação em certame licitatório, o interessado deverá atender a todas
as condições exigidas para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia útil anterior à data do recebimento das
propostas.

               Art. 3o   Os editais de  licitação para as contratações referidas no § 1o do art. 1o deverão conter cláusula
permitindo a comprovação da  regularidade  fiscal, da qualificação econômicofinanceira e da habilitação  jurídica
por meio de cadastro no SICAF, definindo dia, hora e local para verificação on line, no Sistema.            (Redação
dada pelo Decreto nº 4.485, de 2002)

                Parágrafo  único.    Para  a  habilitação  regulamentada  neste  Decreto,  o  interessado  deverá  atender  às
condições  exigidas  para  cadastramento  no  SICAF,  até  o  terceiro  dia  útil  anterior  à  data  prevista  para
recebimento das propostas.        (Incluído pelo Decreto nº 4.485, de 2002)

               Art. 4o O  registro de  fornecedor no SICAF  terá vigência de um ano,  ressalvado o prazo de validade da
documentação  apresentada  para  fins  de  atualização  no  Sistema,  a  qual  deverá  ser  reapresentada,
periodicamente, à vista de norma específica, objetivando sua regularidade cadastral.

        Art. 5o  Para suprir os custos de manutenção do Sistema, os interessados na inscrição cadastral pagarão
importâncias  a  serem estipuladas  pelo Ministério  do Planejamento, Orçamento  e Gestão.            (Revogado  pelo
Decreto nº 4.485, de 2002)

                Art. 6o  Compete  ao Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e Gestão  a  adoção  das medidas  que  se
fizerem  necessárias  à  regulamentação,  à  operacionalização  e  à  coordenação  do  SICAF,  nos  termos  deste
Decreto.

        Art. 7o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

        Brasília, 9 de janeiro de 2001; 180o Independência e 113o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.1.2001 
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Menu

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 11
DE OUTUBRO DE 2010.
Estabelece normas para o funcionamento do Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores  SICAF
no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais  SISG.

da Instrução Normativa nº 02, de 11 de
outubro  de  2010,  e  alteração  promovidas  pela  Instrução
Normativa  nº  1,  de  10  de  fevereiro  de  2012,  Instrução
Normativa  nº  5,  de  18  de  junho  de  2012,  Instrução
Normativa  nº  4,  de  15  de  outubro  de  2013  e  Instrução
Normativa nº 7 de 14 de agosto de 2015

Versão compilada 

A  SECRETÁRIA  DE  LOGÍSTICA  E  TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  DO  PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, e
tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993,  na Lei  nº  10.520,  de 17 de  julho de 2002 e no
Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, resolve:

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

  Art.  1º  O  funcionamento  do  Sistema  de  Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, no âmbito dos órgãos
e entidades  integrantes do Sistema de Serviços Gerais –
SISG,  regese  pelas  normas  contidas  nesta  Instrução
Normativa.

 Art.  2º  O  SICAF  constitui  o  registro  cadastral  do  Poder
Executivo Federal, na forma do Decreto nº 3.722, de 9 de
janeiro  de  2001,  mantido  pelos  órgãos  e  entidades  que
compõem o SISG, nos termos do Decreto nº 1.094, de 23
de março de 1994.

  Art.  3º  A  habilitação  dos  fornecedores  em  licitação,
dispensa,  inexigibilidade  e  nos  contratos  administrativos
pertinentes  à  aquisição  de  bens  e  serviços,  inclusive  de
obras  e  publicidade,  e  a  alienação  e  locação  poderá  ser
comprovada  por  meio  de  prévia  e  regular  inscrição
cadastral  no  SICAF,  desde  que  os  documentos
comprobatórios estejam validados e atualizados.

  §  1º  Previamente  à  emissão  de  nota  de  empenho  e  à
contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF
para  identificar  possível  proibição  de  contratar  com  o
Poder Público. (NR) (Alterado pela Instrução Normativa
nº 4, de 15 de outubro de 2013).
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 § 2º Nos casos em que houver necessidade de assinatura
do  instrumento  de  contrato,  e  o  proponente  homologado
não estiver inscrito no SICAF, o seu cadastramento deverá
ser feito pela Administração, sem ônus para o proponente,
antes  da  contratação,  com  base  no  reexame  da
documentação apresentada para habilitação, devidamente
atualizada.

  §  3º  O  SICAF  deverá  conter  os  registros  das  sanções
aplicadas  pela  Administração  Pública,  inclusive  as
relativas  ao  impedimento  para  contratar  com  o  Poder
Público, conforme previsto na legislação.

§  4  º  A  cada  pagamento  ao  fornecedor  a  Administração
realizará  consulta  ao  SICAF  para  verificar  a manutenção
das  condições  de  habilitação.  (Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 4, de 15 de outubro de 2013).

  I    Constatandose,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de
irregularidade  do  fornecedor  contratado,  devese
providenciar a sua advertência, por escrito, no sentido de
que,  no  prazo  de  cinco  (5)  dias  úteis,  o  fornecedor
regularize  sua  situação  ou,  no  mesmo  prazo,  apresente
sua defesa; . (Incluído pela Instrução Normativa nº 4, de
15 de outubro de 2013).

 II  O prazo do inciso anterior poderá ser prorrogado uma
vez,  por  igual  período,  a  critério  da  Administração;
.  (Incluído  pela  Instrução  Normativa  nº  4,  de  15  de
outubro de 2013).

  III    Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa
considerada  improcedente,  a  Administração  deverá
comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da
regularidade  fiscal  quanto à  inadimplência do  fornecedor,
bem  como  quanto  à  existência  de  pagamento  a  ser
efetuado  pela  Administração,  para  que  sejam  acionados
os  meios  pertinentes  e  necessários  para  garantir  o
recebimento de seus créditos;  .  (Incluído pela  Instrução
Normativa nº 4, de 15 de outubro de 2013).

 IV   Persistindo a  irregularidade, a Administração deverá
adotar  as medidas  necessárias  à  rescisão  dos  contratos
em  execução,  nos  autos  dos  processos  administrativos
correspondentes,  assegurada  à  contratada  a  ampla
defesa; . (Incluído pela Instrução Normativa nº 4, de 15
de outubro de 2013).

  V    Havendo  a  efetiva  prestação  de  serviços  ou  o
fornecimento  dos  bens,  os  pagamentos  serão  realizados
normalmente, até que se decida pela  rescisão contratual,
caso  o  fornecedor  não  regularize  sua  situação  junto  ao
SICAF; . (Incluído pela Instrução Normativa nº 4, de 15
de outubro de 2013).

  VI    Somente  por  motivo  de  economicidade,  segurança
nacional  ou  outro  interesse  público  de  alta  relevância,
devidamente  justificado,  em  qualquer  caso,  pela máxima
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autoridade  do  órgão  ou  entidade  contratante,  não  será
rescindido  o  contrato  em  execução  com  empresa  ou
profissional  inadimplente  no  SICAF.  .  (Incluído  pela
Instrução Normativa nº 4, de 15 de outubro de 2013).

  Art.  4º  Os  editais  de  licitação  para  as  contratações
públicas  deverão  conter  cláusula  permitindo  a
comprovação  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  da
qualificação econômicofinanceira e da habilitação jurídica,
conforme  o  caso,  por  meio  de  cadastro  no
SICAF. (Alterado pela  Instrução Normativa nº 5, de 18
de junho de 2012).

  §  1º  Para  a  habilitação  regulamentada  nesta  Instrução
Normativa,  o  interessado  deverá  atender  às  condições
exigidas para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia
útil  anterior  à  data  prevista  para  recebimento  das
propostas.

 § 2º  Nas modalidades  licitatórias  estabelecidas  pela  Lei
nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  os  editais  deverão
definir  o  dia,  hora  e  local  para  verificação  on  line  no
SICAF.

§  3º  Na  modalidade  licitatória  estabelecida  pela  Lei
nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  o  edital  definirá  a
verificação on line no SICAF, na fase de habilitação.

Art 4 º A Nos casos de dispensa estabelecidos no art. 24,
incisos  I  e  II,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  deverá  ser
comprovada pelas pessoas  jurídicas a  regularidade com
o INSS, FGTS e Fazenda Federal e, pelas pessoas físicas,
a  quitação  com  a  Fazenda  Federal.  (Incluído  pela
Instrução Normativa nº 1, de 10 de fevereiro de 2012 e
alterado pela Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho
de 2012).

Art.  5º  A  Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da
Informação  –  SLTI  é  o  órgão  responsável  pelo
planejamento e funcionamento do SICAF e pela orientação
aos usuários.  (Alterado pela  Instrução Normativa nº 1, de
10 de fevereiro de 2012).

Art.  6º  Poderão  ser  cadastrados  no  SICAF  os  órgãos,
entidades  e  empresas  da  Administração  Pública,
participantes  de  procedimentos  de  licitação,  dispensa  ou
inexigibilidade  promovidos  pelos  órgãos  e  entidades
integrantes do SISG.

Art.  7º  Os  órgãos  e  entidades  que  aderirem  ao  SIASG
deverão  indicar  os  servidores  incumbidos  de
operacionalizar e cadastrar dados no SICAF.

Parágrafo  Único.  A  indicação  a  que  se  refere  o  caput,
quando efetuada pela Administração Indireta dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, ocorrerá somente para efeito
de consulta ao sistema, inclusão e exclusão de registro de
penalidade aplicada pelo órgão ou entidade.
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 Capítulo II

 DO CADASTRO

 Art. 8º O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal
de  Compras  do  Governo  Federal    Comprasnet,  no  sítio
www.comprasnet.gov.br e abrange os seguintes níveis:

 I – credenciamento;

 II – habilitação jurídica;

  III  –  regularidade  fiscal  federal  e  trabalhista;  (Alterado
pela Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2012).

 IV – regularidade fiscal estadual/municipal;

 V –qualificação técnica; e

 VI – qualificação econômicofinanceira;

 § 1º O interessado, ao acessar o SICAF, solicitará login e
senha  para  iniciar  os  procedimentos  relativos  ao
cadastramento.

 § 2º A efetivação de cada nível só será realizada quando
houver  a  validação  pela  Unidade  Cadastradora  dos
documentos  comprobatórios,  relacionados  no  Manual  do
SICAF, disponível no Comprasnet.

  §  3º  O  login  e  senha  fornecidos  não  permitem  a
participação no Pregão Eletrônico ou Cotação Eletrônica,
caso  não  ocorra  a  efetivação  do  registro  cadastral,
conforme  disposto  no  parágrafo  anterior,  no  mínimo  no
nível Credenciamento.

 Art. 9º As Unidades Cadastradoras situamse em órgãos
ou  entidades  da  Administração  Pública  e  serão
relacionadas,  atualizadas  e  divulgadas,  no  Comprasnet,
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação –
SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
– MP.

 Art.  10. O Certificado de Registro Cadastral   CRC será
emitido  mediante  o  atendimento  dos  requisitos  relativos
aos níveis I, II e III, relacionados no art. 8º desta norma.

  Parágrafo  único.  O  CRC,  bem  como  as  demais
declarações  demonstrativas  de  situação  do  fornecedor,
extraídas  do  SICAF,  tem  validade,  exclusivamente,  para
os  órgãos  e  entidades  que  utilizam  o  SICAF,  não  se
constituindo,  em  nenhuma  hipótese,  em  documento
comprobatório  de  regularidade  do  fornecedor  junto  a
órgãos ou a entidades não usuários do Sistema.

 Seção I

 Do Credenciamento

 Art.  11.  O  Credenciamento  é  o  nível  básico  do  registro
cadastral  no  SICAF  que  permite  a  participação  dos
interessados  na  modalidade  licitatória  Pregão,  em  sua
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forma eletrônica, bem como na Cotação Eletrônica.

  §  1º  O  credenciamento  constitui  prérequisito  para  o
cadastramento, nos demais níveis.

  §  2º  O  procedimento  de  Credenciamento  deverá  ser
solicitado  por  pessoa  competente  ou  autorizada  pelo
interessado.

  Art.12.  Quando  do  preenchimento  dos  formulários
eletrônicos  para  obtenção  do  credenciamento,  os  dados
referentes a materiais e/ou serviços integrantes da linha de
fornecimento  devem  ser  compatíveis  com  o  objeto
constante  do  ato  constitutivo,  contrato  social  ou  estatuto,
sendo  considerado  o  registro  na  Receita  Federal  da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE.

  Parágrafo  único.  Quando  houver  alteração  da  linha  de
fornecimento,  o  fornecedor  deverá  atualizar  a
informação. (Incluído pela Instrução Normativa nº 1, de
10 de fevereiro de 2012).

Seção II

 Da Habilitação Jurídica

Art.  13.  O  registro  regular  no  nível  Habilitação  Jurídica
supre as exigências do art. 28 da Lei n  8.666, de 1993.º

  Parágrafo  único.  São  documentos  necessários  para  a
validação  do  nível  Habilitação  Jurídica  os  previstos  no
Manual do SICAF, disponível no Comprasnet.

Seção III

 Da Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista

(alterado pela Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho
de 2012). 

Art.  14.  O  registro  regular  no  nível  Regularidade  Fiscal
Federal    supre  as  exigências  do  art.  29  da
Lei  n   8.666,  de  1993,  no  que  tange  à  regularidade  em
âmbito federal. 

e Trabalhista
º

(alterado pela Instrução Normativa nº 5,
de 18 de junho de 2012).

Parágrafo  único.  São  documentos  necessários  para  a
validação  do  nível  Regularidade  Fiscal  Federal 

os previstos no Manual do SICAF, disponível
no Comprasnet. 

e
Trabalhista 

(alterado pela Instrução Normativa nº 5,
de 18 de junho de 2012).

Seção IV 

Da Regularidade Fiscal Estadual e Municipal

Art.  15.  O  registro  regular  no  nível  Regularidade  Fiscal
Estadual e Municipal supre as exigências do art. 29 da Lei
n  8.666,  de 1993,  no que  tange aos âmbitos estadual  e
municipal.
º

Parágrafo  único.  São  documentos  necessários  para  a
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validação  do  nível  Regularidade  Fiscal  Estadual  e
Municipal os previstos no Manual do SICAF, disponível no
Comprasnet.

Art.  16.  A  regularidade,  junto  ao  SICAF,  do  fornecedor
considerado  isento  dos  tributos  estaduais  ou  municipais,
será comprovada mediante a apresentação de declaração
da  Fazenda  Estadual  ou  da  Fazenda  Municipal  do
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei. 

Seção V

Da Qualificação Técnica 

Art. 17. O registro no módulo Qualificação Técnica supre a
exigência do inciso I do art. 30 da Lei n  8.666, de 1993.º

§  1   São  documentos  necessários  para  a  validação  do
nível  Qualificação  Técnica  os  previstos  no  Manual  do
SICAF, disponível no Comprasnet.

º

§  2   O  registro  ou  inscrição,  na  entidade  profissional
competente,  prevista  no  poderá  ser  dispensada,
quando não for obrigatório para o exercício da atividade.

º
caput, 

 

Seção VI

Da Qualificação EconômicoFinanceira

Art.  18.  O  registro  regular  no  nível  Qualificação
Econômicofinanceira supre as exigências dos incisos I e II
do art. 31, da Lei n  8.666, de 1993.º

Parágrafo  único.  São  documentos  necessários  para  a
validação  do  nível  Qualificação  Econômicofinanceira  os
previstos no Manual do SICAF, disponível no Comprasnet.

Art.  19.  O  balanço  patrimonial  apresentado  pelo
empresário  ou  sociedade  empresária,  para  fins  de
habilitação  no  SICAF,  deve  ser  registrado  na  Junta
Comercial.

.
 (Alterado pela  Instrução Normativa nº 1, de

10 de fevereiro de 2012)

§ 1º A Administração poderá exigir, para confrontação com
o  balanço  patrimonialas  informações  prestadas  pelo
interessado  à  Receita  Federal  do  Brasil. 

.
(Alterado  pela

Instrução Normativa nº 1, de 10 de fevereiro de 2012)

§  2   As  pessoas  jurídicas,  não  previstas  no  caput  deste
artigo,  deverão  apresentar  o  balanço  patrimonial  com
assinatura  de  seu  representante  legal  e  do  contador
responsável,  em  cópia  autenticada  ou  via
original. 

.

º

(Alterado pela Instrução Normativa nº 1, de 10
de fevereiro de 2012)

Capítulo III 

DOS PROCEDIMENTOS
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Art. 20. Para iniciar o procedimento de registro cadastral, o
interessado,  ou  quem  o  represente,  preferencialmente,
deverá  preencher  as  telas  do  sistema,  para  registrar  as
informações  constantes  dos  documentos  que  serão
posteriormente apresentados à Unidade Cadastradora.

§ 1  Os documentos deverão ser apresentados em original
ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, por servidor da Administração, bem como por
publicação em órgão da imprensa oficial.

º

§  2   O  fornecedor  poderá  comprovar  sua  regularidade
junto  à  Seguridade  Social,  ao  FGTS 

por meio da rede mundial de computadores, da
forma  estabelecida  pelo  Manual  do  SICAF,  sendo
dispensável,  neste  caso,  a  apresentação  de  certidões
junto  à Unidade Cadastradora. 

º
e  à  Justiça  do

Trabalho 

(Alterado  pela  Instrução
Normativa nº 5, de 18 de junho de 2012).

§ 3  A solicitação de  retificação, alteração ou atualização
de  dados  no  SICAF  será  realizada,  na  Unidade
Cadastradora  escolhida,  mediante  apresentação  de
documentos comprobatórios.

º

§ 4  O registro, a retificação, a alteração ou a atualização
de  dados  cadastrais  no  SICAF  serão  realizados  pela
Administração, sem ônus para os interessados.

º

Art.  21.  No  cadastramento,  na  sua  renovação  e  na
atualização  de  qualquer  documento,  na  alteração  de
dados  cadastrais  ou  em  qualquer  outro  procedimento,
obrigase  o  servidor  responsável  a  emitir  recibo  da
operação,  no  formulário  de  Recibo  de  Solicitação  de
Serviço.

Art.  22.  O  servidor,  responsável  pelo  cadastramento,
deverá  confrontar  originais  e  cópias  e  realizará  ainda  os
seguintes procedimentos:

I  –  autenticar  cópias  dos  documentos  apresentados,
quando for o caso;

II  –  validar  as  informações  no  SICAF  ou  comunicar  os
motivos  do  indeferimento  da  validação,  conforme
estabelecido no art. 23 desta norma, até o prazo máximo
de 3 (três) dias úteis; e

III – registrar o recebimento dos documentos no formulário
“Recibo de Solicitação de Serviço”, que deve ser datado e
assinado pelo servidor.

§  1   A  revalidação  e  a  atualização  de  documentos
inerentes  ao  cadastramento  será  considerada  prioritária
em relação aos demais procedimentos do SICAF, tendo a
Unidade  Cadastradora  o  prazo  de  1  (um)  dia  útil  para
efetuar  a  operação  ou  comunicar  os  motivos  do
indeferimento da solicitação, da forma estabelecida no art.
23 desta norma.

º
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§  2   Cópias  autenticadas  pela  Administração  ou  por
cartório  competente  deverão  ser  retidas  na  Unidade
Cadastradora.

º

§  3   A  documentação  apresentada  pelo  fornecedor  ao
SICAF  constituirá  um  processo  especifico  e  será
acondicionada  em  arquivo  próprio  pelo  órgão/entidade
cadastrante, por um prazo não inferior a 5 (cinco) anos.

º

Art. 23. No caso da documentação estar incompleta ou em
desconformidade com o previsto na legislação aplicável, a
unidade  cadastradora  deverá  indeferir  o  pedido,
comunicando  os  motivos  aos  interessados  de  forma
expressa, por meio de correspondência, preferencialmente
eletrônica, ou via postal com aviso de recebimento (AR) ou
publicada no Diário Oficial da União.

Art.  24.  É  de  responsabilidade  do  cadastrado  conferir  a
exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantêlos
atualizados,  devendo  solicitar,  imediatamente,  a  correção
ou a alteração dos registros tão logo identifique incorreção
ou aqueles se tornem desatualizados.

Art.  25. O cadastrado poderá solicitar,  a qualquer  tempo,
na Unidade Cadastradora, sua exclusão do SICAF.

§  1   A  unidade  cadastradora  encaminhará  a  solicitação
prevista no caput ao Departamento de Logística e Serviços
Gerais – DLSG da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação  –  SLTI  do  Ministério  do  Planejamento,
Orçamento  e  Gestão  –  MP. 

.

º

(Incluído  pela  Instrução
Normativa nº 1, de 10 de fevereiro de 2012)

§ 2  A exclusão prevista no caput não poderá ser efetivada
quando  o  cadastrado  estiver  executando  obrigações
contratuais  ou  cumprindo  sanção  ou  pena  registrada  no
SICAF. 

.

º

(Renumerado pela Instrução Normativa nº 1, de
10 de fevereiro de 2012)  

Capítulo IV 

DAS UNIDADES CADASTRADORAS

Art.  26.  As  Unidades  Cadastradoras  manterão,
permanentemente  atualizados  no  Sistema,  seus  dados
cadastrais  relativos  à  denominação,  endereço,  telefone,
facsímile  e  também  os  dados  do  responsável  pela
Unidade.

Art.  27. O  fornecedor  poderá  solicitar,  a  qualquer  tempo,
transferência de Unidade Cadastradora.

§  1   Caberá  à  nova  Unidade  Cadastradora  efetuar  a
transferência,  , no Sistema, sendo responsável pela
exclusiva recepção, conferência e registro dos dados.

º
on line

§  2   A  nova  Unidade  Cadastradora  deverá  informar  à
anterior  sobre  a  transferência  a  que  se  refere
o   deste artigo.

º

caput
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Art.  28.  A  observância  quanto  à  validade  e  à  veracidade
das  informações  inseridas  no  SICAF  é  de
responsabilidade da Unidade Cadastradora, cumprindolhe
responder  pelas  incorreções,  insubsistências  e  inclusive
pela  apuração  administrativa  das  inconsistências
encontradas nos registros por ela validados. 

Art.  29.  Os  servidores  incumbidos  de  cadastrar  os
fornecedores  no SICAF  serão  indicados  e/ou  designados
pelo dirigente da Unidade Administrativa para obtenção de
credenciamento e acesso ao sistema por meio de senha, a
ser  concedida  pelo  cadastrador  parcial  dos  órgãos
setoriais  e  seccionais  do  SISG.  (Alterado  pela  Instrução
Normativa nº 1, de 10 de fevereiro de 2012).

§  1   Os  servidores  referidos  no    deste  artigo,  para
efeito  de  credenciamento,  devem  pertencer,
preferencialmente,  aos  quadros  permanentes  dos  órgãos
ou entidades integrantes da Administração Pública.

º caput

§  2   Com  vistas  a  manter  a  permanente  segurança  do
Sistema,  o  dirigente  mencionado  no    deste  artigo
deve solicitar o cancelamento das senhas dos servidores
credenciados, sempre que necessário, principalmente nos
casos de transferência, remoção e aposentadoria.

º
caput

§  3   Os  servidores  detentores  de  senha  de  acesso  ao
SICAF deverão assegurar o sigilo e integridade dos dados
do  Sistema  e  responderão  administrativa,  civil  e
penalmente, por ato ou fato que caracterize o uso indevido
da senha.

º

Art.  30.  Os  dados  de  um  fornecedor  não  podem  ser
repassados  a  outro,  nem  a  órgãos  e  entidades  que  não
sejam usuários  do SICAF,  sob pena de  responsabilidade
funcional.

Art. 31. As Unidades de Administração e Serviços Gerais –
UASGs  que  realizam,  regularmente,  licitações  e
contratações  públicas  deverão  manter  Unidades
Cadastradoras.

Art.  32.  Dos  atos  do  responsável  pela  Unidade
Cadastradora, cabem:

I  –  recurso,  nos  casos  de  indeferimento,  alteração  ou
cancelamento do cadastro, interposto pelo interessado; e

II  –  representação,  no  caso  de  cadastramento  ou  sua
alteração, interposta por outros interessados.

Art. 33. As representações e os recursos serão interpostos
no  prazo  de  até  5  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da
comunicação de que trata o art. 23 desta norma.

Art. 34. O recurso ou representação deverá ser dirigido à
autoridade  superior,  por  intermédio  do  responsável  pela
Unidade Cadastradora  a  qual  poderá  reconsiderar  a  sua
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decisão  ou  encaminhálo,  devidamente  informado,  no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
petição.

Art.  35.  A  manutenção  da  decisão  pela  Unidade
Cadastradora  implica  no  encaminhamento  do  processo  à
autoridade  superior,  que  terá  o  prazo  de  5  (cinco)  dias
úteis,  contados  do  recebimento,  para  proferir  a  decisão
final.

Capítulo V 

DA VALIDADE DOS REGISTROS

Art.  36. O  registro  cadastral  no SICAF,  bem como a  sua
renovação,  serão  válidos  em  âmbito  nacional  pelo  prazo
de um ano, sendo que o registro cadastral  inicial passa a
vigorar a partir da validação da documentação no Sistema
pela  Unidade  Cadastradora,  conforme  estabelecido  no  §
2º  do  art.  8   desta  norma.  (Alterado  pela  Instrução
Normativa nº 1, de 10 de fevereiro de 2012).

º

§  1   A  manutenção  cadastral  será  realizada
automaticamente  pelo  Sistema,  desde  que  o  cadastrado
encontrese  com  o  CPF  e  o  CNPJ  válidos,  na  Receita
Federal do Brasil.

º

§ 2  O prazo de validade estipulado no caput deste artigo
não alcança as certidões ou documentos de cunho fiscal 

,  da  Seguridade  Social,  do  FGTS,  Balanço
Patrimonial  e  demais  demonstrações  contábeis,  com
prazos  de  vigência  próprios,  cabendo  ao  fornecedor
manter  atualizados  seus  documentos  para  efeito  de
habilitação. 

º
e

trabalhista

(alterado pela Instrução Normativa nº 5, de
18 de junho de 2012).

Art.  37.  Nos  procedimentos  licitatórios  em  que  o
fornecedor  não  estiver  regular  no  SICAF  e  comprovar,
exclusivamente, mediante  apresentação  do  formulário  de
Recibo  de  Solicitação  de  Serviço    RSS,  a  entrega  da
documentação  à  sua  Unidade  Cadastradora,  no  prazo
regulamentar, o  responsável pela  licitação suspenderá os
trabalhos para proceder diligência, na  forma estabelecida
no § 3  do art. 43 da Lei n  8.666, de 1993.º º

Capítulo VI 

DOS REGISTROS DE SANÇÃO

Art. 38. O órgão ou entidade  integrante do SISG, ou que
aderiu  ao  SIASG,  responsável  pela  aplicação  de  sanção
administrativa,  prevista  na  legislação  de  licitações  e
contratos, deverá registrar a ocorrência no SICAF.

§ 1º A SLTI disponibilizará  login e senha de acesso para
que  o  órgão  ou  entidade  da  Administração  Pública  não
enquadrada  no  caput  deste  artigo  possa  efetivar
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diretamente o registro da ocorrência no SICAF. (Alterado
pela Instrução Normativa nº 7/2015 de 14 de agosto de
2015)

§  2   .............................. º (Revogado  pela  Instrução
Normativa nº 7/2015 de 14 de agosto de 2015)

§  3   ...............................º ( pela  Instrução
Normativa nº 7/2015 de 14 de agosto de 2015)

Revogado 

§ 4º A observância quanto à validade e à veracidade das
informações inseridas no SICAF é de responsabilidade do
órgão ou entidade que registrar a sanção, cumprindolhe
responder pelas incorreções, insubsistências e inclusive
pela apuração administrativa das inconsistências
encontradas nos registros por ela validados.(Alterado
pela Instrução Normativa nº 7/2015 de 14 de agosto de
2015)

§  5º  Os  servidores  detentores  de  senha  de  acesso  ao
SICAF  deverão  assegurar  o  sigilo  e  a  integridade  dos
dados  do  sistema."  (Alterado pela  Instrução Normativa
nº 7/2015 de 14 de agosto de 2015)

Art. 39. O módulo do SICAF registrará:

I – o número do processo;

II – CPF ou CNPJ do sancionado;

III – o tipo de sanção, conforme previsão legal;

IV – as justificativas e fundamentação legal;

V – o número do contrato, se for o caso;

VI – o órgão ou entidade aplicador da sanção; e

VII – o período em que a sanção deve ficar registrada.

Art. 40. São sanções passíveis de registro no SICAF, além
de outras que a lei possa prever:

I – advertência por escrito, conforme o  inciso  I do art. 87
da Lei n  8.666, de 1993;º

II – multa, na  forma prevista no  instrumento convocatório
ou  no  contrato,  conforme  o  inciso  II  do  art.  87  da  Lei
n  8.666, de 1993;º

III – suspensão temporária, conforme o inciso III do art. 87
da Lei n  8.666, de 1993;º

IV – declaração de  inidoneidade, conforme o  inciso  IV do
artigo 87 da Lei n  8.666, de 1993; eº

V  –  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,
Estados,  Distrito  Federal  ou  Municípios,  conforme  o  art.
7  da Lei n  10.520, de 2002.º º
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§  1   A  aplicação  da  sanção  prevista  no  inciso  III  deste
artigo  impossibilitará  o  fornecedor  ou  interessado  de
participar de licitações e formalizar contratos, no âmbito do
órgão ou entidade responsável pela aplicação da sanção.

º

§  2   A  aplicação  da  sanção  prevista  no  inciso  IV  deste
artigo  impossibilitará  o  fornecedor  ou  interessado  de
participar de licitações e formalizar contratos com todos os
órgãos  e  entidades  da  Administração  Pública  direta  e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. 

.

º

(Alterado pela Instrução Normativa nº 1, de
10 de fevereiro de 2012)

§  3   A  aplicação  da  sanção  prevista  no  inciso  V  deste
artigo  impossibilitará  o  fornecedor  ou  interessado  de
participar  de  licitações  e  formalizar  contratos  no  âmbito
interno do ente federativo que aplicar a sanção: 

.

º

(Alterado
pela  Instrução  Normativa  nº  1,  de  10  de  fevereiro  de
2012)

I  –da  União,  caso  a  sanção  seja  aplicada  por  órgão  ou
entidade da União;

II – do Estado ou do Distrito Federal, caso a sanção seja
aplicada  por  órgão  ou  entidade  do  Estado  ou  do Distrito
Federal; ou

III – do Município, caso a sanção seja aplicada por órgão
ou entidade do Município.

§ 4  O disposto nos parágrafos anteriores não impedirá a
atualização cadastral do sancionado.

º

§ 5º Para  registro das sanções não previstas nos  incisos
do  caput  deste  artigo,  a  SLTI  disponibilizará  senha  para
que os órgãos não integrantes do Poder Executivo Federal
avaliem a pertinência de efetivarem o registro das sanções
que  impeçam  o  fornecedor  de  licitar  ou  contratar  com  o
Poder Público." (Alterado pela Instrução Normativa nº 7
de 14 de agosto de 2015)

Art. 41. Após o registro da sanção, o órgão ou a entidade
responsável  por  sua  aplicação  realizará  comunicação  ao
fornecedor, informando que o fato foi registrado no SICAF.

§  1   .............................º (Revogado  pela  Instrução
Normativa nº 7 de 14 de agosto de 2015)

§  2  º .............................(Revogado  pela  Instrução
Normativa nº 7 de 14 de agosto de 2015)

Art.  42.  Decorrido  o  prazo  da  penalidade  registrada  no
Sistema, o fornecedor estará apto a participar de licitações
e  contratações  públicas. 

.
(Alterado  pela  Instrução

Normativa nº 1, de 10 de fevereiro de 2012)

Parágrafo  único.  O  disposto  no  caput  não  se  aplica  à
declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV do art. 87
da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  caso  em  que  o  fornecedor
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deverá requerer a reabilitação perante a própria autoridade
que  aplicou  a  penalidade. 

.
(Alterado  pela  Instrução

Normativa nº 1, de 10 de fevereiro de 2012)

Capítulo VII 

DOS ATOS CONVOCATÓRIOS

Art. 43. Os atos convocatórios devem conter cláusulas que
assegurem o cumprimento das disposições contidas nesta
norma,  bem como as descritas  nos  incisos  seguintes,  de
modo a explicitar que:

I  –  quando  se  tratar  de  Pregão  Eletrônico  ou  Cotação
Eletrônica, o credenciamento deve estar regular;

II  –  a  regularidade  fiscal  ,  a  qualificação
econômicofinanceira  e  a  habilitação  jurídica  poderão  ser
comprovadas, por meio de cadastro no SICAF, na fase de
habilitação; 

e  trabalhista

(alterado pela Instrução Normativa nº 5, de
18 de junho de 2012).

III – ao  fornecedor  inscrito no SICAF, cuja documentação
relativa à regularidade fiscal  e à qualificação
econômicofinanceira  encontrarse  vencida,  no  referido
Sistema, será facultada a apresentação da documentação
atualizada  à  Comissão  de  Licitação  ou  ao  Pregoeiro,
conforme  o  caso,  no  momento  da  habilitação; 

e trabalhista 

(alterado
pela Instrução Normativa nº 5, de 18 de junho de 2012).

IV – o cumprimento da exigência de que trata a legislação
sobre  trabalho  infantil  darseá  por  meio  de  declaração
firmada pelo licitante, na forma estabelecida no Decreto nº
4.358, de 5 de setembro de 2002; e

V  –  a  comprovação  da  situação  financeira  da  empresa
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG = ;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = ; e

Passivo Circulante

Parágrafo único. O fornecedor registrado no SICAF terá os
índices,  referidos  no  inciso  V  deste  artigo  calculados,
automaticamente, pelo Sistema.
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Art.  44.  O  instrumento  convocatório  deverá  prever,
também,  que  as  empresas  que  apresentarem  resultado
igual  ou  menor  que  1  (um),  em  qualquer  dos  índices
referidos  no  inciso V  do  art.  43  desta  norma,  quando  da
habilitação,  deverão  comprovar,  considerados  os  riscos
para  a  Administração,  e,  a  critério  da  autoridade
competente,  o  capital  mínimo  ou  o  patrimônio  líquido
mínimo,  na  forma  dos  §§  2   e  3 ,  do  art.  31  da  Lei
n   8.666,  de  1993,  como  exigência  para  sua  habilitação,
podendo,  ainda,  ser  solicitada  prestação  de  garantia  na
forma do § 1  do art. 56 do referido diploma legal, para fins
de contratação.

º º
º

º

Art. 45. A documentação relativa à qualificação técnica do
fornecedor  deverá  ser  prevista  em  cláusula  editalícia
específica, quando a situação demandada o exigir.

Art.  46.  Os  editais  não  poderão  conter  cláusulas  que
excedam às exigências contidas nos arts. 28 a 31 da Lei
n   8.666,  de  1993,  salvo  quando  os  assuntos  estiverem
previstos em legislação específica.
º

Capítulo VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47. O cadastramento estará permanentemente aberto
aos  interessados,  devendo  a  inclusão  ou  exclusão  do
cadastro  resultar  do  pedido  do  próprio  fornecedor,
ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art.
25 desta norma.

Art. 48. Se a regularização do fornecedor, no SICAF, não
se efetivar em razão de greve, calamidade pública, fato de
natureza grave ou problema com linha de transmissão de
dados,  que  inviabilize  o  acesso  ao  Sistema,  o
Departamento  de  Logística  e  Serviços  Gerais  –  DLSG
comunicará  o  fato  aos  órgãos  e  entidades  licitantes  ou
contratantes,  orientando  que  recebam  os  documentos
diretamente do interessado.

Art. 49. Os prazos previstos nesta norma serão contados
na forma do art. 110 da Lei n  8.666, de 1993.º

Art. 50. O DLSG publicará, anualmente, por intermédio da
imprensa  oficial  e  no  Comprasnet,  portaria  de
chamamento  público  para  atualização  dos  registros
existentes  no  SICAF  e  para  o  ingresso  de  novos
interessados.

Art.  51.  A  SLTI  disponibilizará,  no  sítio
www.comprasnet.gov.br,  o  manual  de  cadastramento  e
demais  elementos  necessários  ao  registro  cadastral  e
operacionalização no SICAF.

Art. 52. As empresas estrangeiras que não  funcionem no
País  não  serão  cadastradas  no  SICAF,  devendo  a
comissão de licitação ou o pregoeiro providenciar a análise
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dos documentos relativos à habilitação dessas empresas.

§  1   O  disposto  no    deste  artigo  não  se  aplica  às
empresas  estrangeiras,  participantes  de  licitações
processadas  com  recursos  do  Banco  Interamericano  de
Desenvolvimento    BID  e  Banco  Internacional  de
Reconstrução e Desenvolvimento  BIRD.

º caput

§ 2  No caso previsto no parágrafo anterior, o pregoeiro ou
a comissão de licitação deverá cadastrar os fornecedores
estrangeiros interessados, no SICAF.

º

Art. 53. Os casos omissos serão resolvidos por intermédio
do  Departamento  de  Logística  e  Serviços  Gerais  da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.

Art. 54. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir do
dia 18 de janeiro de 2011.

Art. 55. Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias  para  o  cumprimento  do  disposto  no  art.  31  desta
norma,  a  contar  da  data  de  publicação  desta  Instrução
Normativa.

Art. 56. Revogamse a Instrução Normativa SAF n  13, de
21 de outubro de 1994, a Instrução Normativa MARE n  5,
de 21 de julho de 1995, a Instrução Normativa MARE n  7,
de 16 de novembro de 1995, a Instrução Normativa MARE
n 4,  de  16  de  fevereiro  de  1996,  a  Instrução  Normativa
MARE  n   9,  de  16  de  abril  de  1996  e  a  Instrução
Normativa MP n  1, de 17 de maio de 2001.

º
º
º

º
º

º

 

MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS SANTOS
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 7.546, DE 2 DE AGOSTO DE 2011.

 
Regulamenta o disposto nos §§ 5o a 12 do art. 3o da Lei
no 8.666, de 21 de  junho de 1993, e  institui a Comissão
Interministerial de Compras Públicas.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea
“a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

DECRETA: 

Art. 1o  A aplicação de margem de preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais e de medidas
de compensação comercial,  industrial,  tecnológica ou de acesso a condições vantajosas de  financiamento, de que
tratam os §§ 5o a 12 do art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, observará o disposto neste Decreto.  

Art. 2o  Para os fins deste Decreto, considerase:

I    Margem  de  preferência  normal    diferencial  de  preços  entre  os  produtos  manufaturados  nacionais  e
serviços  nacionais  e  os  produtos  manufaturados  estrangeiros  e  serviços  estrangeiros,  que  permite  assegurar
preferência à contratação de produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais;

II   Margem de  preferência  adicional   margem de  preferência  cumulativa  com a  prevista  no  inciso  I  do
caput,  assim  entendida  como  o  diferencial  de  preços  entre  produtos  manufaturados  nacionais  e  serviços
nacionais, resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País, e produtos manufaturados
estrangeiros  e  serviços  estrangeiros,  que  permite  assegurar  preferência  à  contratação  de  produtos
manufaturados nacionais e serviços nacionais;

III    Medida  de  compensação  industrial,  comercial  ou  tecnológica    qualquer  prática  compensatória
estabelecida como condição para o fortalecimento da produção de bens, do desenvolvimento tecnológico ou da
prestação  de  serviços,  com  a  intenção  de  gerar  benefícios  de  natureza  industrial,  tecnológica  ou  comercial
concretizados, entre outras formas, como:

a) coprodução;

b) produção sob licença;

c) produção subcontratada;

d) investimento financeiro em capacitação industrial e tecnológica;

e) transferência de tecnologia;

f) obtenção de materiais e meios auxiliares de instrução;

g) treinamento de recursos humanos;

h) contrapartida comercial; ou

i) contrapartida industrial;

IV  Produto manufaturado nacional  produto que tenha sido submetido a qualquer operação que modifique
a  sua  natureza,  a  natureza  de  seus  insumos,  a  sua  finalidade  ou  o  aperfeiçoe  para  o  consumo,  produzido  no
território nacional de acordo com o processo produtivo básico definido nas Leis nos 8.387, de 30 de dezembro de
1991,  e  8.248,  de  23  de  outubro  de  1991,  ou  com  as  regras  de  origem  estabelecidas  pelo  Poder  Executivo
federal, tendo como padrão mínimo as regras de origem do Mercosul;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3§5.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.546-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8387.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3§12
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V  Serviço nacional  serviço prestado no País, nos termos, limites e condições estabelecidos nos atos do Poder
Executivo  que estipulem a margem de preferência por serviço ou grupo de serviços;

VI  Produto manufaturado estrangeiro e serviço estrangeiro  aquele que não se enquadre nos conceitos
estabelecidos nos incisos IV e V do caput, respectivamente; e

VII    Normas  técnicas  brasileiras    normas  técnicas  produzidas  e  divulgadas  pelos  órgãos  oficiais
competentes,  entre  eles  a Associação Brasileira  de Normas  Técnicas    ABNT  e  outras  entidades  designadas
pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial  CONMETRO. 

Art. 3o  Nas licitações no âmbito da administração pública federal será assegurada, na forma prevista em
regulamentos  específicos,  margem  de  preferência,  nos  termos  previstos  neste  Decreto,  para  produtos
manufaturados  nacionais  e  serviços  nacionais  que  atendam,  além  dos  regulamentos  técnicos  pertinentes,  a
normas  técnicas  brasileiras,  limitada  a  vinte  e  cinco  por  cento  acima  do  preço  dos  produtos  manufaturados
estrangeiros e serviços estrangeiros. 

§  1o    Para  os  fins  deste  Decreto,  entendese  como  administração  pública  federal,  além  dos  órgãos  da
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades
de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. 

§  2o    Os  estados,  o  Distrito  Federal,  os  municípios  e  os  demais  poderes  da  União  poderão  adotar  as
margens de preferência estabelecidas pelo Poder Executivo federal, previstas nos §§ 5o e 7o do art. 3o da Lei no
8.666, de 1993. 

§  3o    A  margem  de  preferência  normal  será  calculada  em  termos  percentuais  em  relação  à  proposta
melhor  classificada  para  produtos manufaturados  estrangeiros  ou  serviços  estrangeiros,  conforme  definido  em
decreto, nos termos do art. 5o. 

§ 4o    Os  produtos  manufaturados  nacionais  e  os  serviços  nacionais  resultantes  de  desenvolvimento  e
inovação tecnológica realizados no País poderão ter margem de preferência adicional, definida em decreto, nos
termos do art. 5o, que, acumulada à margem de preferência normal, não poderá ultrapassar o  limite de  vinte  e
cinco por cento, conforme previsto no caput. 

§  5o    Para  fins  de  aplicação  do  §  4o,  os  Ministérios  da  Ciência  e  Tecnologia  e  do  Desenvolvimento,
Indústria  e Comércio  Exterior  estabelecerão  os  requisitos  e  critérios  para  verificação  dos  produtos  e  serviços
resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País, após proposição da Comissão a que
se refere o artigo 7o. 

§ 6o   A aplicação de margem de preferência não exclui o acréscimo dos gravames previstos no § 4o do
art. 42 da Lei no 8.666, de 1993. 

Art.  4o    As  margens  de  preferência  normais  e  adicionais  não  se  aplicam  aos  bens  e  serviços  cuja
capacidade  de  produção  ou  de  prestação  no  País  seja  inferior  à  quantidade  de  bens  a  ser  adquirida  ou  de
serviços a ser contratada. 

Parágrafo único.  Na hipótese prevista no art. 23, § 7o, da Lei no 8.666, de 1993, não serão aplicadas as
margens de preferência aos bens e serviços cuja capacidade de produção ou de prestação no País seja inferior
ao quantitativo mínimo fixado no edital para preservar a economia de escala. 

Art.  5o    O  Decreto  que  estabelecer  as  margens  de  preferência  discriminará  a  abrangência  de  sua
aplicação  e  poderá  fixar  o  universo  de  normas  técnicas  brasileiras  aplicáveis  por  produto,  serviço,  grupo  de
produtos e grupo de serviços para os fins do disposto neste Decreto.  

Art.  6o    Os  editais  de  licitação  para  a  contratação  de  bens,  serviços  e  obras  poderão,  mediante  prévia
justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da
administração  pública  ou  daqueles  por  ele  indicados,  a  partir  de  processo  isonômico,  medidas  de  compensação
comercial,  industrial,  tecnológica ou de acesso a condições vantajosas de  financiamento, cumulativamente ou não,
na forma estabelecida em decreto, nos termos do art. 5o. 
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Parágrafo único.  A aplicação das condições vantajosas de financiamento para serviços e obras de que trata o §
11 do art. 3o da Lei no 8.666, de 1993, observará o disposto no § 3o do art. 7o da referida Lei. 

Art. 7o  Fica instituída a Comissão Interministerial de Compras Públicas  CICP. 

Parágrafo único.   A CICP terá caráter  temporário,  com atribuições específicas atinentes à proposição e
ao acompanhamento da aplicação da margem de preferência para produtos manufaturados nacionais e serviços
nacionais  e  das  medidas  de  compensação  comercial,  industrial,  tecnológica  ou  de  acesso  a  condições
vantajosas de financiamento, de que trata este Decreto. 

Art. 8o  À CICP compete:

I  elaborar proposições normativas referentes a:

a) margens de preferência normais e margens de preferência adicionais máximas; e

b) medidas de compensação  tecnológica,  industrial,  comercial  ou de acesso a  condições vantajosas de
financiamento;

II   analisar estudos setoriais para  subsidiar  a definição e a  implementação das margens de preferência
por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços e das medidas de compensação referidas no inciso
I do caput;

III    promover  avaliações  de  impacto  econômico,  para  examinar  os  efeitos  da  política  de  margem  de
preferência  e  de  medidas  de  compensação  nas  compras  públicas  sobre  o  desenvolvimento  nacional,
considerando o disposto na Lei no 12.349, de 15 de dezembro de 2010;

IV  acompanhar e avaliar a evolução e a efetiva  implantação das margens de preferência e medidas de
compensação no processo de compras públicas;

V  propor o universo de normas técnicas brasileiras aplicáveis por produto, serviço, grupo de produtos e
grupo de serviços para os fins do disposto neste Decreto; e

 VI  elaborar seu regimento. 

§  1o    A  proposição  das  margens  de  preferência  será  realizada  com  base  em  estudos,  revistos
periodicamente, em prazo não superior a cinco anos, que identifiquem, entre outros:

I  o potencial de geração de emprego e renda no País;

II  o efeito multiplicador sobre a arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais;

III  o potencial de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País;

IV  o custo adicional dos produtos e serviços; e

V  em suas revisões, a análise retrospectiva de resultados. 

§ 2o   Os estudos de que  trata o § 1o serão elaborados a partir de  informações oficiais, com fundamento
em métodos de reconhecida confiabilidade  técnica, podendose utilizar, de maneira complementar,  informações
de outras fontes, de reconhecida idoneidade e especialização técnica. 

§ 3o  A fixação das margens de preferência e de medidas de compensação observará as diretrizes gerais
das políticas industrial, tecnológica e de comércio exterior vigentes. 

§ 4o   As medidas de  compensação  tecnológica  referidas na alínea  “b”  do  inciso  I  do  caput  deverão  ser
promovidas, prioritariamente, no setor de competência do contratante. 
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§ 5o  As proposições de que trata a alínea “a” do inciso I do caput preverão critérios segundo os quais as
margens serão alteradas. 

§ 6o   O regime de origem para produtos manufaturados nacionais, para efeito de aplicação das margens
de preferência, será definido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, após proposição
da CICP. 

§ 7o   As proposições  de  que  trata  o  inciso  I  do  caput  serão  encaminhadas  à Presidência  da República
pelo Ministério da Fazenda.  

Art. 9o  A CICP será integrada pelos seguintes Ministros de Estado:

I  da Fazenda, que a presidirá;

II  do Planejamento, Orçamento e Gestão;

III  do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

IV  da Ciência e Tecnologia; e

V  das Relações Exteriores. 

§ 1o  Os Ministros indicarão seus suplentes na CICP, devendo estes ocupar cargo de Secretário, Diretor
ou equivalente nos respectivos ministérios. 

§ 2o  Os suplentes indicados na forma do § 1o serão designados pelo Ministro da Fazenda. 

§  3o    A  participação  nas  atividades  da  CICP  é  considerada  serviço  público  relevante  e  não  enseja
remuneração. 

§ 4o  A CICP terá suporte de Grupo de Apoio Técnico, constituído por técnicos indicados por cada órgão
representado,  designados  pela  SecretariaExecutiva  da  CICP,  com  o  objetivo  de  assessorar  a  Comissão  no
desempenho de suas funções. 

§ 5º  A CICP deverá convidar os ministérios setoriais envolvidos para apoiar a execução dos trabalhos e
para subsidiar as deliberações na definição das margens de preferência e das medidas de compensação. 

§  6o    A  CICP  poderá  convidar  especialistas,  pesquisadores  e  representantes  de  outros  órgãos  e
entidades públicas ou privadas para apoiar a execução dos trabalhos. 

§ 7o  A CICP poderá criar comitês e subcomitês, com o intuito de prover subsídios técnicos necessários
ao exercício das suas atribuições. 

§  8o    A  CICP  se  reunirá  mensalmente  e,  extraordinariamente,  sempre  que  o  Presidente  a  convocar,
estando presente a maioria de seus membros, decidindo por maioria simples. 

§ 9o   A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda exercerá a atribuição de  Secretaria
Executiva da CICP. 

Art.  10.    Nas  contratações  a  que  se  refere  o  §  12  do  art.  3o  da  Lei  no  8.666,  de  1993,  destinadas  à
implantação,  manutenção  e  aperfeiçoamento  dos  sistemas  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação,  a
licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com
o processo  produtivo  básico  de  que  trata  a  Lei no 10.176,  de  11  de  janeiro  de  2001,  desde  que  considerados
estratégicos  por  meio  de  ato  conjunto  dos  Ministérios  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  de  Ciência  e
Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
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Parágrafo único.  O ato conjunto previsto no caput deverá explicitar a vinculação dos bens e serviços de
tecnologia da informação e comunicação aos critérios previstos no art. 6o, inciso XIX, da Lei no 8.666, de 1993.  

Art.  11.  O  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  ouvida  a  CICP,  disciplinará  os
procedimentos necessários à implementação do disposto neste Decreto. 

Art. 12.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 2 de agosto de 2011; 190o da Independência e 123o da República. 

DILMA ROUSSEFF
Antônio de Aguiar Patriota
Guido Mantega
Fernando Damata Pimentel
Miriam Belchior
Aloizio Mercadante

Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.8.2011
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DECRETOS DE MARGEM DE 

PREFERÊNCIA 
 

Decreto n° 7.709, de 03 de abril de 2012 

Estabelece a aplicação de margem de preferência nas licitações realizadas no 

âmbito da Administração Pública Federal para aquisição de retroescavadeiras 

e motoniveladoras descritas no Anexo I, para fins do disposto no art. 3º da Lei 

no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Decreto n° 7.713, de 03 de abril de 2012 

Estabelece a aplicação de margem de preferência nas licitações realizadas no 

âmbito da Administração Pública Federal para aquisição de fármacos e 

medicamentos descritos no Anexo I, para fins do disposto no art. 3º da Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

Decreto n° 7.756, de 14 de junho de 2012  

Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no 

âmbito da administração pública federal para aquisição de produtos médicos 

para fins do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Decreto n° 7.767, de 27 de junho de 2012 

Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no 

âmbito da administração pública federal para aquisição de produtos médicos 

para fins do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Decreto n° 7.810, de 20 de setembro de 2012 

Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no 

âmbito da administração pública federal para aquisição de papel-moeda, para 

fins do disposto no art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Decreto n° 7.812, de 20 de setembro de 2012 

Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no 

âmbito da administração pública federal para aquisição de veículos para vias 

férreas, para fins do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

Decreto n° 7.816, de 28 de setembro de 2012  

Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no 

âmbito da administração pública federal para aquisição de caminhões, furgões 

e implementos rodoviários, para fins do disposto no art. 3o da Lei no 8.666, de 

21 de junho de 1993. 

Decreto n° 7.840, de 12 de novembro de 2012 

Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no 

âmbito da administração pública federal para aquisição de perfuratrizes e 
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patrulhas mecanizadas, para fins do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

Decreto n° 7.843, de 12 de novembro de 2012 

Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no 

âmbito da administração pública federal para aquisição de disco para moeda, 

para fins do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Decreto n° 7.903, de 04 de fevereiro de 2013 

Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no 

âmbito da administração pública federal para aquisição de equipamentos de 

tecnologia da informação e comunicação que menciona. 

Decreto n° 8.184, de 17 de janeiro de 2014 

Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no 

âmbito da administração pública federal para aquisição de equipamentos de 

tecnologia da informação e comunicação, para fins do disposto no art. 3º da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Decreto n° 8.185, de 17 de janeiro de 2014 

Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no 

âmbito da administração pública federal para aquisição de aeronaves 

executivas, para fins do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

Decreto n° 8.186, de 17 de janeiro de 2014 

Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no 

âmbito da administração pública federal para aquisição de licenciamento de 

uso de programas de computador e serviços correlatos, para fins do disposto 

no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Decreto n° 8.194, de 12 de fevereiro de 2014 

Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no 

âmbito da administração pública federal para aquisição de equipamentos de 

tecnologia da informação e comunicação, para fins do disposto no art. 3º da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Decreto n° 8.223, de 03 de abril de 2014 

Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no 

âmbito da administração pública federal para aquisição de brinquedos, para 

fins do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Decreto n° 8.224, de 03 de abril de 2014 

Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no 

âmbito da administração pública federal para aquisição de máquinas e 

equipamentos, para fins do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 
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