
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE 

E SECRETARIADO 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

 

LUCAS COELHO MARINHO ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

REGIME SIMPLIFICADO DE LICITAÇÃO PARA EMPRESAS ESTATAIS: O 

CASO PETROBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2016  



 
 

LUCAS COELHO MARINHO ALMEIDA 

 

 

 

 

REGIME SIMPLIFICADO DE LICITAÇÃO PARA EMPRESAS ESTATAIS: O CASO 

PETROBRAS 

 

 

 

Artigo apresentado ao curso de Ciências 

Contábeis do Departamento de Contabilidade 

da Universidade Federal do Ceará, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Bacharel em Ciências Contábeis. 

 

Aprovado em: 10/11/2016 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profª. Ma. Nirleide Saraiva Coelho e Cavalcante (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

Profª. Ma. Cíntia de Almeida 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

Profª. Ma. Jeanne Marguerite Molina Moreira 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2016



3 
 

REGIME SIMPLIFICADO DE LICITAÇÃO PARA EMPRESAS ESTATAIS: O 

CASO PETROBRAS 

RESUMO  

A Administração Pública se encontra cercada por controles que lhe são impostos a fim de que 

se bem sirva ao interesse público e se obedeça aos princípios constitucionais. Nesse contexto 

se encontram inseridas as empresas estatais que podem representar a participação do Estado na 

exploração de atividade econômica, como é o caso da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, à 

qual é garantido um regime simplificado de licitação pelo Decreto nº 2.745/98. Em face disso, 

tem-se por objetivo identificar as medidas que se verificam com a simplificação do regime 

licitatório da Petrobras com a aplicação do Decreto nº 2.745/98. A pesquisa é classificada como 

qualitativa e descritiva, utilizando-se o método comparativo de investigação no confronto entre 

a Lei nº 8.666/93 (Lei Geral de Licitações e Contratos) e o Decreto nº 2.745/98. Dessa forma, 

identificou-se uma clara simplificação com a previsão de critérios técnicos e de qualidade que 

passam a ser as balizas para a escolha das modalidades de licitação, a possibilidade do uso da 

modalidade convite que se torna ampla e situações de “competitividade mercadológica” que 

permitem a inexigibilidade do procedimento licitatório. 

Palavras-chave: Administração Pública. Petrobras. Licitação. 

ABSTRACT 

The Public Administration is limited by numerous forms of control, which are imposed as a 

way to ensure the public behalf and to obey the constitutional principals. The state companies 

that explore economic activities make part of this context, and that is the case of Petróleo 

Brasileiro S/A – Petrobras, whose simplified acquisition regiment is granted by the Decree nº 

2.745/98. Therefore, the main objective of this research is to identify what measures guarantee 

the simplification of the acquisition regiment of Petrobras granted by the Decree nº 2.745/98. 

The research is classified as qualitative and descriptive and uses the comparative method of 

investigation to confront the Law nº 8.666/93 (Brazilian Federal Acquisition Law) and the 

Decree nº 2.745/98. Thereby, it was identified a clear simplification when technical and quality 

requirements are used to choose the modalities of bidding, the invitation modality’s use 

becomes much larger and the “marketing competitiveness” grants an impossibility of the 

bidding process. 

Keywords: Public Administration. Petrobras. Acquisition. 

1. INTRODUÇÃO 

Incidem sobre a Administração Pública inúmeras limitações a fim de que seus esforços 

tenham como objetivo primeiro o interesse público (NIEBUHR, 2008). Dessa forma, quando 

do gerenciamento dos recursos públicos, diversos procedimentos devem ser observados, dentre 

os quais, destaca-se a licitação, com previsão no inciso XXI, art. 37 da Constituição Federal de 

1988 (CF/88). 

A Carta da República também admite a atuação do Estado na economia sob a forma de 

empresas públicas ou sociedades de economia mista, as quais, portanto, compõem a 

Administração Pública (ALEXANDRINO; PAULO, 2010). 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998 (EC nº 19/98), 

importantes modificações à Administração foram realizadas com vistas a garantir maior 

eficiência à atuação do Estado (DI PIETRO, 2014). Dentre elas, há a possibilidade de edição 

de lei regulamentando um regime jurídico específico simplificado de licitação para empresas 

estatais, conforme se depreende do inciso III, §1º, art. 173, CF/88. 
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Dessa forma, foi editado, em 24 de agosto de 1998, o Decreto nº 2.745 que dispõe sobre 

o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado (RPLS) da Petróleo Brasileiro S.A. 

– Petrobras, uma sociedade de economia mista. 

Ademais, o envolvimento da companhia em investigações conduzidas desde 2014 de 

casos de corrupção (incluídas fraudes em licitações) por esforços conjuntos do Ministério 

Público Federal (MPF), Polícia Federal e Justiça Federal – chamada operação “Lava Jato” – 

abalou econômica e politicamente o país (ESTADÃO, 2015). 

Diante da investigação, conforme noticiado no sítio do MPF na Internet, verifica-se que 

diversas das empresas objeto de denúncias firmaram contratos com a Petrobras para o 

fornecimento de bens ou serviços sob os termos do RPLS. Em face disso, indaga-se: quais 

medidas se verificam com a simplificação do regime licitatório da Petrobras com a aplicação 

do Decreto nº 2.745/98? A fim de responder a este problema de pesquisa, apresenta-se como 

objetivo principal identificar as medidas que se verificam com a simplificação do regime 

licitatório da Petrobras com a aplicação do Decreto nº 2.745/98.  

Para auxiliar na consecução do objetivo principal, foram estabelecidos como objetivos 

específicos: apresentar os regimes jurídicos a que estão submetidas as empresas estatais 

prestadoras de serviços públicos e as exploradoras de atividade econômica; discorrer sobre os 

atos normativos que dispõem sobre o regime de licitação em toda a Administração Pública e, 

em específico, na Petrobras; e detectar as modificações no regime de licitação da Petrobras com 

a aplicação do Decreto nº 2.745/98. 

Com isso, este trabalho se justifica pela relevância da identificação das modificações no 

regime de licitação da Petrobras advindas da aplicação do Decreto nº 2.745/98, uma vez que 

sua edição levantou questionamentos quanto à constitucionalidade do dispositivo e quanto à 

possível diminuição dos controles a que estão submetidos órgãos e entidades que compõem a 

Administração Pública. 

A pesquisa é classificada como qualitativa e descritiva, na medida em que não utiliza 

métodos estatísticos de análise, mas o método comparativo de investigação, e identifica as 

modificações introduzidas no regime de licitação da unidade de pesquisa, a Petrobras, tratando-

se, pois, de um estudo de caso. 

O trabalho está dividido em cinco seções, nas quais serão apresentados o contexto em 

que estão envolvidas a Administração e a obrigatoriedade de licitação, trabalhos anteriores que 

abordam a previsão de regimes simplificados, os resultados da análise comparativa dos 

dispositivos legais que versam sobre o tema e as considerações finais. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 A fundamentação teórica da pesquisa é apresentada a seguir em seções que tratam da 

contextualização do âmbito em que estão inseridas as empresas públicas, os regimes licitatórios 

e demais dispositivos que versam sobre o assunto e os atuais questionamentos levantados por 

diversos autores com relação à inconstitucionalidade do Decreto nº 2.745/98 e à possibilidade 

de redução dos controles da Administração Pública. 

2.1 A Administração Pública e As Empresas Estatais 

A Administração Pública, conforme Alexandrino e Paulo (2010), pode ser 

compreendida sob dois sentidos: um amplo, ao se considerar todos os órgãos e funções, políticas 

e administrativas, que lhes são característicos; e um estrito, em que se considera apenas as 

funções administrativas, de execução, do que lhe é competente por lei.  
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Em face dessa necessidade de competência legal (princípio da legalidade), surge o 

sentido formal de “administração pública”, o qual abrange órgãos, pessoas jurídicas e demais 

agentes. Com efeito, encontra-se formalizada (positivada) a classificação da administração 

pública em direta e indireta na própria Constituição, como se pode verificar no caput do art. 37, 

com a possibilidade de se fazer presente em todos os Poderes do Estado.  

No âmbito do Poder Executivo, vê-se positivada a composição da Administração 

Indireta em autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, 

por força do Decreto-lei nº 200 de 1967, que trata da organização da Administração Federal, 

sendo tal formação também estendida para os outros entes federados (PISCITELLI; TIMBÓ, 

2012). 

Por consequência, as chamadas empresas estatais correspondem às empresas públicas e 

às sociedades de economia mista mencionadas no Decreto-lei – Di Pietro (2014, p. 515) inclui 

“outras empresas que não tenham essa natureza e às quais a Constituição faz referência, em 

vários dispositivos, como categoria à parte (arts. 37, XVII, 71, II, 165, § 5º, II, 173, § 1º)”. 

Empresas públicas, conforme dispõe Kohama (2006), são pessoas jurídicas de direito 

privado cuja criação é autorizada por lei, que podem assumir qualquer forma jurídica 

(comumente assumem a forma de sociedade por ações) e cujo capital é unicamente público. 

Sociedades de economia mista, por sua vez, também são pessoas jurídicas de direito privado 

cuja criação é autorizada por lei, porém são criadas exclusivamente sob a forma de sociedade 

anônima e com participação de capital público e privado (a maioria das ações com direito a 

voto, entretanto, devem pertencer ao Poder Público). 

Di Pietro (2014, p. 490), em síntese, informa que a Administração Pública integra o 

“conjunto de pessoas jurídicas, de direito público ou privado, criadas ou autorizadas por lei, 

para o desempenho de atividades assumidas pelo Estado, como serviços públicos ou a título de 

intervenção no domínio econômico”. 

Depreende-se que, apesar de a criação dessas entidades ter sido primeiramente 

concebida para a atuação no mercado competitivo de exploração direta de atividade econômica 

(Estado-empresário), obedecendo-se aos requisitos de imperativos de segurança nacional ou 

relevante interesse coletivo, conforme se lê no art. 173, da Constituição Federal de 1988, as 

empresas estatais também podem ser criadas a fim de prestarem serviço público. 

De fato, corroboram Alexandrino e Paulo (2010), é pacífico o entendimento 

jurisprudencial e doutrinário quanto à possibilidade de prestação de serviços públicos por parte 

de empresas públicas e sociedades de economia mista, por força, em especial, do previsto no 

caput do art. 175, da CF/88, em que se encontra a possibilidade de direta prestação de serviços 

públicos pelo poder público. 

Compreende-se que as empresas estatais prestadoras de serviço público se encontram 

predominantemente ligadas ao regime de direito público, enquanto as empresas estatais 

exploradoras de atividade econômica se encontram mais fortemente ligadas ao regime de direito 

privado, porém ambas estão sujeitas aos mesmos mecanismos de controle, uma vez que 

pertencem à Administração Pública (ALEXANDRINO; PAULO, 2010). 

Em face disso, apresenta-se, a seguir, quadro com as características dos regimes 

jurídicos a que se submetem as empresas estatais exploradoras de atividade econômica e 

prestadoras de serviço público: 
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Quadro 1 – Regimes Jurídicos das Empresas Estatais 

Exploradoras de Atividade Econômica Prestadoras de Serviço Público 

Criação autorizada em lei específica (art. 37, XIX, 

CF). 

Criação autorizada em lei específica (art. 37, XIX, CF). 

Sujeição a controle finalístico. Sujeição a controle finalístico. 

Atividade sujeita predominantemente ao regime de 

direito privado. 

Atividade sujeita predominantemente ao regime de 

direito público. 

Não podem gozar de privilégios fiscais não 

extensivos ao setor privado (art. 173, CF). 

Podem gozar de privilégios fiscais exclusivos. 

Sujeitas a controle pleno pelo Poder Legislativo 

(art. 49, X, CF). 

Sujeitas a controle pleno pelo Poder Legislativo (art. 49, 

X, CF). 

Sujeitas ao controle pelo Poder Judiciário, desde 

que provocado (art. 5º, XXXV, CF). 

Sujeitas ao controle pelo Poder Judiciário, desde que 

provocado (art. 5º, XXXV, CF). 

Não sujeitas a licitação para contratos relativos a 

suas atividades-fim. Previsão constitucional de 

regime próprio de licitação a ser editado em lei 

ordinária da União, de caráter nacional (art. 173, 

§1º, III, CF). 

Sujeitas a licitação sem quaisquer peculiaridades. 

Fonte: Adaptado de Alexandrino e Paulo (2010). 

Meirelles (2010) afirma que, para que a Administração Pública possa atuar, suas práticas 

devem ser legítimas (de acordo com a lei), o que indica a necessidade da existência de 

mecanismos de controle que assegurem tal atuação condizente com o interesse público. 

Controle é, assim, “a faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou 

autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro” (MEIRELLES, 2010, p. 697). 

Sabe-se, entretanto, que não existe hierarquia entre os entes criadores e as empresas 

estatais. Estas se encontram apenas vinculadas ao ente criador e estão sujeitas ao chamado 

“controle finalístico”, que possui previsão legal (geralmente na lei que autoriza a criação da 

entidade) e que garante a supervisão das atividades a fim de que se cumpram os objetivos para 

os quais essas pessoas jurídicas foram criadas (DI PIETRO, 2014). 

Não obstante o controle finalístico, as entidades estatais ainda se encontram sujeitas, em 

especial, aos controles externo e social, que, conforme Santos (2002), abrangem, 

respectivamente, o controle exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais de 

Contas e aquele exercido pelos cidadãos na forma de participação em órgãos colegiados, 

audiências públicas ou, ainda, por meio de denúncias.  

Alexandrino e Paulo (2010) também destacam o fato de que empresas estatais 

exploradoras de atividade econômica, por força do §2º do art. 173, CF/88, não podem usufruir 

de benefícios fiscais que não alcançam o setor privado, caso ao qual não se submetem as 

entidades prestadoras de serviço público.  

Esse entendimento se encontra explicitado em decisões do Supremo Tribunal Federal 

(STF) que entenderam por extensivo às empresas públicas e sociedades de economia mista a 

imunidade tributária recíproca, com previsão no art. 150, VI, a, CF/88, mesmo tais entidades 

possuindo personalidade jurídica de direito privado (RICARDO, 2010). 

Outro mecanismo de controle bastante presente na Administração Pública corresponde 

à obrigatoriedade de licitar quando da realização de obras, aquisição de serviços, em compras 

e alienações, a fim de se garantir igualdade de condições entre os participantes e se escolher a 

proposta mais vantajosa para o Poder Público (art. 37, XXI, CF/88).  
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As características dos regimes de licitação serão propriamente abordadas em tópico 

específico, mas adiantam-se a não sujeição a essa obrigatoriedade em casos relacionados a 

atividades-fim de empresas estatais exploradoras de atividade econômica e a previsão de regime 

próprio de licitação para elas. 

2.2 Regimes de Licitação 

Com previsão no art. 37, XXI, CF/88, licitação, para Piscitelli e Timbó (2012), 

corresponde aos procedimentos legalmente estabelecidos por meio dos quais a Administração, 

com obrigação de obedecer ao princípio da isonomia e a fim de selecionar a proposta mais 

vantajosa tendo em vista o interesse público, cria meios para selecionar a oferta com melhores 

condições para a realização de obras, serviços, compras, alienações, concessões e permissões. 

Dessa forma, a fim de regulamentar tal previsão constitucional, a Lei nº 8.666/93 (Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos) foi editada, e, no parágrafo único de seu art. 1º, 

estabelece que devem se submeter a seus dispositivos todos os órgãos da administração direta, 

além das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, abrangendo, 

portanto, empresas governamentais exploradoras de atividade econômica e prestadoras de 

serviço público. 

Diante disso, entende-se que a regra seja licitar. Entretanto, aponta Di Pietro (2014), a 

própria Constituição tratou de ressalvar “os casos especificados em legislação”. Em tais casos 

não há necessidade de licitar ou o procedimento é tido como impraticável. Meirelles (2010), 

por sua vez, apresenta os casos em que é possível a prática de “contratação direta”, sem a 

utilização do processo licitatório, os quais são: casos de dispensa de licitação (arts. 17 e art. 24, 

da Lei nº 8.666/93), existindo a licitação dispensada (quando a lei expressamente declara a 

dispensa, como nos incisos I e II do art.17) e a possibilidade de dispensa (diz-se “licitação 

dispensável”, como no art. 24); e a inexigibilidade de licitação (art. 25 da Lei de Licitações). 

Com vistas a dar um tratamento diferenciado às empresas governamentais que atuam no 

âmbito privado, em face do ambiente de competição e já considerando a necessidade de 

agilidade que dele advém, a Lei de Licitações e Contratos, no §1º de seu art. 24, determinou um 

limite maior, de 20% do valor do limite da modalidade convite, para a dispensa de licitação 

quando da realização de obra, serviços e compras. 

Corroborando com a ideia de reconhecimento do ambiente de concorrência de atuação 

de empresas estatais exploradoras de atividade econômica, Alexandrino e Paulo (2010) 

afirmam que a doutrina e mesmo o Supremo Tribunal Federal, em face de suas reiteradas 

decisões, entendem pela inexigibilidade de licitação quando as obras, serviços ou demais 

práticas corresponderem às atividades-fim das entidades. 

A Lei nº 8.666/93, ainda em seu art. 119, ressalva a possibilidade de criação de 

regulamentos próprios adequados às finalidades das empresas estatais a serem aprovados pela 

autoridade a que se encontram vinculadas, porém ainda sujeitas às disposições da Lei de 

Licitações e Contratos. Essa previsão, ressalta Meirelles (2010), dirige-se às prestadoras de 

serviço público. 

Com os esforços neoliberais de se implantar uma forma de gestão de intervenção 

mínima do Estado na economia, a fim de se atender ao imperativo de eficiência no 

gerenciamento da coisa pública, editou-se a EC nº 19/98, conhecida como a “emenda da 

reforma administrativa” (ALEXANDRINO; PAULO, 2010). 

A EC nº 19/98 trouxe consigo a possibilidade de edição, cuja competência é exclusiva 

da União, de estatuto próprio com regime específico de licitação para empresas exploradoras 

de atividade econômica (inciso III, do art. 173, da CF/88). 
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Anterior à EC nº 19/98, informa Pereira (2014), a EC nº 9/95 foi a responsável pela 

flexibilização do monopólio da atividade do petróleo, modificando a redação do art. 177 da CF, 

cuja introdução do §1º trouxe a possibilidade de livre concorrência na contratação com a União 

para a realização de atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 

natural, dentre outras atividades. 

Segundo Santos e Barros (2005), em decorrência da EC nº 9/95 e com vistas a adequar 

as práticas até então utilizadas (monopólio da atividade do petróleo e derivados entre 1953 e 

1997), editou-se a Lei nº 9.478, em 6 de agosto de 1997, a chamada Lei do Petróleo. Esse 

dispositivo, além de apresentar regras transitórias e específicas de licitação na concessão de 

blocos (partes de uma bacia sedimentar onde são exercidas atividades de exploração ou 

produção de petróleo e gás natural), também criou o órgão regulador da indústria do petróleo, 

gás natural e derivados, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

Foi atribuída à ANP, de acordo com o regime licitatório regido pela Lei nº 9.478/97, a 

responsabilidade de promover as rodadas de licitação de que o regimento dispõe. Atualmente, 

a 13ª rodada de licitações está em andamento. Ressalta-se que, em seu art. 42, a Lei do Petróleo 

prevê um privilégio à Petrobras, o que fere o princípio da livre concorrência (SANTOS; 

BARROS, 2005). É dito que em casos de empate entre propostas, a licitação deve ser decidida 

em benefício da Petrobras. Ainda segundo Santos (2005), tal prática é reconhecida pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU), que entende o regramento como sendo especial e 

específico da atividade do petróleo e gás natural. 

Outra garantia trazida pela Lei nº 9.478/97 estava em seu art. 67: a possibilidade de 

edição de decreto do Presidente da República a definir procedimento licitatório simplificado 

para a Petrobras, a fim de garantir a agilidade e economicidade necessárias à atividade do 

petróleo diante do novo cenário de competição introduzido pela EC nº 9/95 (PEREIRA, 2014). 

Logo, unindo a previsão de possibilidade de edição de regime específico licitatório 

introduzido pela EC nº 19/98 ao novo ambiente de competição em que se insere a Petrobras, 

confirmado com a edição da Lei nº 9.478/97, e tendo por base o art. 67 da respectiva Lei, editou-

se o Decreto nº 2.745, em 24 de agosto de 1998, aprovando-se o Regulamento do Procedimento 

Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. 

Esse dispositivo regulamentador, em breve explanação, promoveu o acréscimo no 

número de hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação e buscou facilitar os requisitos 

de contratação de fornecedores habituais. Desde então, diversas discussões vêm sendo 

levantadas quanto à constitucionalidade do dispositivo e quanto à possibilidade de redução ou 

“suavização” nos controles a que estão submetidos os componentes da Administração Pública, 

em especial, no que se trata do processo de licitação. 

2.3 Inconstitucionalidade e Redução de Controles na Administração Pública 

Meirelles (2010) ensina que o controle da Administração Pública advém da necessidade 

da manutenção da legitimidade de seus atos e da verificação da responsabilidade na gestão da 

coisa pública. Dessa forma, existem algumas classificações de controle, e, como já abordado 

em tópico anterior, duas formas de controle são neste trabalho ressaltadas: o controle cujo 

sujeito ativo é a sociedade e aquele promovido por outro Poder ou órgão. 

O controle social ou popular encontra sua prática na participação da sociedade em 

audiências públicas, na realização de denúncias e mesmo na propositura de ações, como 

mandado de segurança e ação popular (MEIRELLES, 2010). O controle externo, por sua vez, 

encontra-se fortemente ligado ao princípio republicano, o qual assevera a responsabilidade 

jurídica pessoal de quem possui a competência de cuidar do interesse público (BRITTO, 2001). 

Tal competência está delineada na Carta da República, em seus arts. 49 e 70, acerca do 
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julgamento, fiscalização e controle das contas e atos do Poder Executivo a serem realizados 

pelo Poder Legislativo. 

Em adição à competência do Legislativo, diz a Constituição, o controle externo será 

realizado com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Ressalta-se que esse órgão não 

pertence a nenhum Poder e não possui competência jurisdicional (única do Poder Judiciário), 

apesar de contar com algumas características de jurisdição, de acordo com o art. 71, II, CF/88 

(SUSSEKIND, 2010). 

Em face disso, como informa Sussekind (2010), em Decisão polêmica de nº 663/2002, 

o TCU determinou que a Petrobras se abstivesse de adotar seu regulamento próprio de licitações 

(Decreto nº 2.745/98) e passasse a obedecer aos regramentos da Lei nº 8.666/93, por entender 

como inconstitucional e, portanto, ilegítimo o Decreto. De acordo com a decisão, os atos 

praticados de forma irregular poderiam resultar em responsabilização pessoal dos agentes 

envolvidos. 

Quanto à legitimidade do Decreto nº 2.745/98, Alexandrino e Paulo (2010) afirmam ser 

inconstitucional, pois a Lei nº 9.478/97 delega a um decreto uma regulamentação que deveria 

advir de lei. Di Pietro (2014) não se posiciona quanto à legitimidade do Decreto, mas entende 

que o dispositivo que prevê a possibilidade de regulamento simplificado de licitação (art. 173, 

§1º, III, CF/88) não é autoaplicável, devendo as empresas estatais continuarem a se submeter à 

Lei nº 8.666/93 enquanto o dispositivo não possuir regulamentação. 

Meller (2015) entende pela inconstitucionalidade do Decreto e ressalta que o ideal seria 

a edição de uma lei, pois, enquanto isso não acontecer, o STF continuará a deferir liminares 

sem o julgamento em definitivo. Gebrim (2013), por sua vez, não assume uma posição quanto 

à constitucionalidade do ato normativo, mas reconhece a importância de se considerar o regime 

jurídico e os controles a que se submetem as empresas estatais, assim como o mercado em que 

estão inseridas. 

Andrada (2010) entende o Decreto e as práticas dele derivadas como irregulares, pois, 

mesmo ainda não havendo regulamentação por lei do dispositivo que possibilita criação de 

regime simplificado de licitação, acredita que o ato normativo fere princípios administrativos e 

constitucionais. 

Percebe-se divergência nos posicionamentos quanto à constitucionalidade e 

aplicabilidade do Decreto nº 2.745/98 entre os mais diversos autores, mas se encontra ponto em 

comum entre eles: a necessidade de se fortalecer mecanismos de fiscalização e controle, em 

especial, com maior participação da sociedade. 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA  

O método científico dedutivo foi aplicado à pesquisa quando da delimitação do tema e 

obtenção do problema, pois, como explicita Gil (2008), partiu-se do geral, o tema 

(Administração Pública), para o particular, a delimitação do tema (Regime Simplificado de 

Licitação para Empresas Estatais). 

O método comparativo de pesquisa também é empregado. Conforme indicam Alyrio 

(2009) e Gil (2008), tal método dá-se com o propósito de ressaltar diferenças ou similaridades 

entre fatos ou fenômenos, sendo amplamente utilizado nas ciências sociais; seu uso neste 

trabalho se torna evidente ao serem apresentados os regimes jurídicos a que se submetem as 

empresas estatais juntamente com os dispositivos que tratam de seus regimes licitatórios. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser classificada como descritiva. De acordo com 

Gil (2008), este é um tipo de pesquisa típico de estudos que têm como objetivo a descrição dos 

aspectos de uma população, assim como a apresentação das características que envolvem os 
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fatos ou fenômenos estudados. Em verdade, nesta pesquisa, a exposição das questões atuais que 

envolvem o regime simplificado de licitação da Petrobras, bem como a identificação das 

modificações introduzidas nesse regime, qualifica o trabalho como descritivo. 

A abordagem do problema é a qualitativa, pois, conforme expõe Yin (2001), ao visar à 

compreensão de eventos, são analisados dados não estatísticos, quais sejam os dispositivos dos 

regimes de licitação. Dessa forma, a análise dos dados pode ser também classificada como 

qualitativa, uma vez que não é empregado um instrumento estatístico como base do 

procedimento de análise.  

Richardson (2008) ressalta que as investigações voltadas para uma análise qualitativa, 

tendo como objeto situações complexas, possibilitam, em maior nível de profundidade, o 

entendimento das particularidades dos indivíduos ou fatos, envolvendo expectativas ou mesmo 

valores.   

Quanto ao delineamento, a pesquisa bibliográfica e a documental compõem a 

investigação, pois, como informa Gil (2008), o trabalho tem base no estudo de material já 

elaborado, como livros, artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso; a pesquisa 

documental, por sua vez, faz-se presente quando da análise dos atos normativos que dispõem 

sobre os regimes de licitação, os quais guardam os dados analisados nesta pesquisa. 

Tais supramencionados atos normativos, quais sejam a Lei nº 8.666/93 e o Decreto nº 

2.745/98, correspondem aos documentos nos quais estão os dados da pesquisa a serem 

analisados, coletados no sítio da Presidência da República na Internet. 

A pesquisa também se trata de um estudo de caso, pois, conforme Gil (2008), tal método 

se aplica quando da análise detida de apenas um ou poucos objetos, a fim de se permitir seu 

profundo conhecimento, definindo-se como unidade de análise a Petróleo Brasileiro S.A. – 

Petrobras. 

A escolha da unidade de estudo se deu em vista ao seu grande porte na atuação do setor 

petrolífero, de energia, gás e óleo, além do recente envolvimento da companhia em 

investigações de casos de corrupção, como amplamente noticiado nas principais mídias de 

comunicação. 

4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 A seguir são apresentados o contexto em que está inserida a unidade de análise da 

pesquisa – a Petrobras –, que envolve decisões judiciais para a utilização do RPLS e 

investigações conduzidas pela Polícia Federal e Ministério Público Federal, e os resultados da 

análise comparativa dos dispositivos legais que tratam do Regime Geral de Licitações (Lei nº 

8.666/93) e do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro 

S/A (Decreto nº 2.745/98). 

4.1. Decisões Liminares e Empresas Investigadas na Operação Lava Jato 

Desde a primeira decisão contrária à utilização de seu RPLS, a Petrobras, por meio de 

mandados de segurança, tem recorrido ao Supremo Tribunal Federal a fim de desqualificar as 

decisões emitidas pelo TCU, argumentando aplicar o Decreto tendo em vista o novo ambiente 

de competição e agilidade em que se insere a empresa desde 1997, além de indicar a 

incompetência do Tribunal para determinar a inconstitucionalidade de um ato normativo, visto 

essa ser exclusiva do STF (GEBRIM, 2013). 

O STF, por sua vez, por meio de decisões liminares, tem deferido os pedidos da 

Petrobras para sustar os efeitos das decisões do TCU. Ressalta-se que, passados 18 anos da 

edição do regulamento, o STF ainda não se posicionou em definitivo quanto à 
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constitucionalidade e legitimidade do Decreto nº 2.745/98 e que, de acordo com a consulta 

realizada ao sítio do STF, corroborando com a notícia de fevereiro de 2016 do jornal Folha de 

S. Paulo, a Petrobras, à data deste trabalho, sustenta um total de 19 liminares em seu favor. 

Ainda como informado pelo jornal Folha de S. Paulo, o TCU determinou que 

aproximadamente 99% dos contratos firmados pela Petrobras são feitos sem nenhuma forma de 

licitação ou apenas por convite. Isso se dá, na verdade, como será informado em tópico próprio 

sobre os regramentos da Lei nº 8.666/93 e do Decreto nº 2.745/98, pela possibilidade, prevista 

no RPLS da Petrobras, do envio de cartas-convites sem prévia publicação do instrumento 

convocatório, o que iria de encontro ao princípio de igualdade entre os licitantes (MEIRELLES, 

2010). 

Conduzida a pesquisa ao sítio do STF, na opção de “pesquisa de jurisprudência” e de 

“acompanhamento processual”, à data deste trabalho, apresenta-se quadro com os mandados e 

as respectivas decisões do TCU impugnadas: 

Quadro 2 – Mandados de Segurança e Decisões Impugnadas 

Ação Decisão impugnada Ação Decisão impugnada 

MS nº 26.808 Acórdãos nº 1.312/07, 

920/07 e 2.385/06 

MS nº 25.888 Acórdão nº 39/06 

MS nº 29.468 Acórdão nº 1.437/10 MS nº 27.337 Acórdão nº 18/08 

MS nº 28.745 Acórdão nº 2.905/09 MS nº 27.743 Acórdão nº 1.398/08 

MS nº 28.504 Acórdão nº 2.261/09 MS nº 29.123 Acórdão nº 346/07 

MS nº 28.626 Acórdão nº 2.457/09 MS nº 29.326 Acórdão nº 663/02 

MS nº 31.235 Acórdão nº 3.079/11 MS nº 28.744 Acórdão nº 2.920/09 

MS nº 30.358 Acórdão nº 2.919/10 MS nº 27.837 Acórdão nº 2.115/08 

MS nº 26.783 Acórdão nº 1.249/07 MS nº 28.252 Acórdão nº 2.689/09 

MS nº 27.344 Acórdão nº 27/08 MS nº 27.796 Acórdão nº 1.763/08 

MS nº 25.986 Acórdãos nº 1.261/04, 

1.704/05 e 139/06 

MS nº 26.410 Acórdão nº 150/06 

MS nº 27.232 Acórdão nº 2.442/07   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Verifica-se um total de 21 mandados de segurança, dos quais, dois foram extintos por 

razões processuais e 19 decidiram em favor da Petrobras, deferindo-lhe os pedidos de suspender 

as decisões presentes dos acórdãos do TCU, garantindo a utilização de seu RPLS. 

Destacam-se 8 mandados de segurança em que figuram como parte (litisconsortes 

necessários) entidades contratadas pela Petrobras sob a égide do RPLS. Entende-se que tais 

empresas se tornaram parte nessas ações porque as respectivas decisões impugnadas versam 

diretamente sobre os contratos com elas firmados. 

À data deste trabalho, em pesquisa realizada no sítio do MPF na Internet, criado 

especialmente para tratar da chamada operação “Lava Jato”, verificou-se que, das 21 entidades 

que figuram como parte nas ações a seguir representadas, 9 (43%) estão diretamente ligadas a 

denúncias de casos de corrupção, as quais são: Construtora Norberto Odebrecht S/A, UTC 

Engenharia S/A, Engevix Engenharia S/A, Techint Engenharia S/A, Construções e Comércio 

Camargo Corrêa S/A, Skanska Brasil Ltda, Construtora OAS Ltda, Construtora Andrade 

Gutierrez S/A e Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A. 
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Quadro 3 – Entidades Partes e Respectivos Mandados de Segurança 

Ação Entidades Partes 

MS nº 26.808 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 

UTC ENGENHARIA S/A 

MAUÁ JURONG S/A 

  MS nº 27.337 ENGINEERING SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA  

ESCON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA  

MS nº 27.743 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 

UTC ENGENHARIA S/A   

FLEXIBRÁS TUBOS FLEXÍVEIS LTDA 

VALLOUREC & MANNES MANN DO BRASIL S/A   

MS nº 28.504 AGF ENGENHARIA LTDA 

ENGEVIX ENGENHARIA S/A  

MS nº 28.626 ACES - AC ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA  

ALTUS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A  

MS nº 28.252 TECNO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA  

FUNDAÇÃO CECILIANO ABEL DE ALMEIDA  

BALTAZAR CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 

MS nº 27.344 TECHINT ENGENHARIA S/A  

ENGEVIX ENGENHARIA S/C LTDA 

MS nº 27.232 CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A 

SKANSKA BRASIL LTDA  

CONSTRUTORA OAS LTDA  

ETESCO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A  

CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.2. Lei nº 8.666/93 vs. Decreto nº 2.745/98 

Ao proceder à análise comparativa dos dispositivos que versam sobre o regime geral de 

licitação aplicável à Administração Pública e o Regime Simplificado da Petrobras, destaca-se, 

inicialmente, a subordinação de ambos aos princípios gerais que regem a Administração – 

legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, CF/88). Os 

resultados da análise comparativa são apresentados na forma de quadros, como a seguir: 

Quadro 4 – Contratação Integrada e Dispensa 

Lei nº 8.666/93 Decreto nº 2.745/98 

Impossibilidade de contratação integrada (art. 7, §2º, 

I) 

Possibilidade de contratação integrada (item 1.9) 

Dispensa na contratação de fornecimento ou 

suprimento de energia ou gás natural com 

concessionário (art. 24, XXII) 

Dispensa na contratação de concessionário quando 

objeto do contrato pertinente à concessão (item 2.1, d) 

Dispensa na contratação de serviços para 

abastecimento de navios [...] desde que valor não 

exceda ao limite do art. 23, II, a (art. 24, XVIII) 

Dispensa na aquisição de bens e serviços aos navios 

em locais diferentes de suas sedes (item 2.1, k) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Verifica-se que o Decreto permite à Petrobras utilizar uma chamada “contratação 

integrada”, que compreende a realização de projeto básico e a posterior realização das obras ou 

serviços, enquanto a Lei n º 8.666/93 prevê que obras e serviços apenas serão licitados quando 

existir projeto básico aprovado pelo órgão competente. 

Há também, no Decreto, previsão de dispensa de licitação quando a operação envolver 

concessionário de serviço público e o objeto do contrato guardar relação com a concessão; já a 

Lei de Licitações prevê dispensa na contratação de concessionário apenas quando do 

fornecimento de energia elétrica ou gás natural. 
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Quando navios ou embarcações encontrarem-se em localidades diferentes de suas sedes, 

a Lei limita a dispensa da contratação para abastecimento ao valor previsto em seu art. 23, II, a 

(R$ 80.000,00); o Decreto, por sua vez, não apresenta limites. 

Identifica-se, no Decreto, a presença de diversos itens na lista de inexigibilidade de 

licitação, enquanto a Lei apresenta, apenas a título exemplificativo, três incisos em seu art. 25. 

Portanto, por ser mais analítico, acredita-se que a lista presente no Decreto seja exaustiva. 

Quadro 5 – Inexigibilidade de Licitação 

Lei nº 8.666/93 Decreto nº 2.745/98 

- 

 

Lista de casos de inexigibilidade de licitação (item 

2.3, “d” a “l”) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O Quadro 5 não apresenta dispositivo corresponde na Lei nº 8.666/93 porque os itens 

de inexigibilidade apontados no Decreto são dele específicos. Dessa forma, destacam-se, no 

Decreto, o disposto no item 2.3, h, i e k, que garante ser inexigível a licitação para a Petrobras 

quando: da formação de parcerias ou consórcios com fins de desempenhar atividades 

compreendidas em seu objeto social; da celebração de “contratos de aliança” entre empresas 

para a gestão conjunta de empreendimentos; e dos casos de competitividade mercadológica, 

quando não exista tempo hábil para a realização de licitação. 

Quadro 6 – Tomada de Preços e Convite 

Lei nº 8.666/93 Decreto nº 2.745/98 

Tomada de preços permite cadastramento até o 

terceiro dia anterior ao recebimento das propostas (art. 

22, §2º) 

 

Tomada de preços é modalidade entre entidades 

previamente cadastradas (item 3.1.2) 

Na modalidade convite, é obrigatória a afixação de 

cópia do instrumento convocatório em local 

apropriado (art. 22, §3º) 

Na modalidade convite, não é prevista afixação de 

cópia do instrumento convocatório (item 3.1.3) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Verifica-se que, quando do uso da modalidade tomada de preços, a Lei de Licitações 

prevê prazo para o cadastramento de novos concorrentes; o Decreto, por sua vez, não permite 

o cadastramento de novos interessados após a publicação do edital. 

Quadro 7 – Escolha de Modalidade e Cadastro de Licitantes 

Lei nº 8.666/93 Decreto nº 2.745/98 

Critério para escolha da modalidade de licitação 

fundamentado em limites de valores (art. 23) 

Critérios para escolha da modalidade de licitação 

envolvem segmento de negócio, garantia e segurança 

de bens e qualidade de materiais (item 3.3) 

Registro cadastral deve estar permanentemente aberto 

aos interessados (art. 34, §1º) 
Abertura periódica para Cadastro de Licitantes (item 

4.1.1) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O Decreto prevê critérios qualitativos para a escolha da modalidade de licitação a ser 

aplicada, como satisfação de prazos, garantia e segurança de bens e serviços a serem fornecidos. 

A Lei nº 8.666/93, entretanto, estabelece critérios quantitativos para a escolha da modalidade 

de licitação, como o uso da modalidade convite para obras ou serviços de até R$ 150.000,00. 

Verifica-se, também, a previsão de periodicidade para o recebimento de cadastros dos 

interessados nos procedimentos de licitação da Petrobras, enquanto não há tal dispositivo para 

os demais órgãos e entidades submetidos ao regime da Lei de Licitações e Contratos. 
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Quadro 8 – Pré-qualificação e Redução no Prazo de Publicação de Editais 

Lei nº 8.666/93 Decreto nº 2.745/98 

Pré-qualificação nas concorrências quando 

recomendada análise mais detida de qualidade técnica 

(art. 114) 

Ampla possibilidade de pré-qualificação de empresas 

e, uma vez pré-qualificada, convocação simplificada 

por carta-convite (itens 4.11 e 4.11.2) 

- Possibilidade de redução do prazo de publicação do 

edital de concorrência pela urgência da contratação 

(item 5.4.7) 

- Possibilidade de redução do prazo de publicação do 

edital de tomada de preços pela urgência da 

contratação (item 5.5.2) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O Decreto nº 2.745/98 dá à Petrobras ampla possibilidade para promover a pré-

qualificação de empresas com a análise prévia da habilitação jurídica, capacidade e qualificação 

técnica e financeira, garantindo às pré-qualificadas convocação simplificada por meio de cartas-

convite. A Lei, por sua vez, aponta a pré-qualificação em casos excepcionais em que se vê 

necessária a análise mais rigorosa quanto à qualificação técnica das empresas nos 

procedimentos de concorrência. 

O RPLS também garante a redução de prazo de publicação do edital de concorrência 

para vinte dias e de tomada de preços para dez dias, por meio de autorização da Diretoria da 

unidade responsável, em casos de “urgência da contratação”.  

Não há disposição correspondente na Lei de Licitações, uma vez que esta não prevê 

redução nos prazos, mas indica prazos mínimos para a realização dos procedimentos, como 45 

dias para concursos e 30 dias para concorrências (§2º de seu art. 21). 

Quadro 9 – Julgamento e Contratação 

Lei nº 8.666/93 Decreto nº 2.745/98 

É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou 

fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que 

possa elidir o princípio da igualdade (art. 44, §1º) 

A Comissão levará em conta todos os aspectos de que 

possa resultar vantagem para a Petrobras (item 6.15) 

Tipos menor preço e maior lance ou oferta (art. 45, 

§1º, I e IV)  

Tipo melhor preço para indicar menor valor global ou 

maior pagamento, em caso de alienação (item 6.19) 

Contratos administrativos regem-se pelas normas de 

direito público (art. 54) 

Contratos da Petrobras regem-se pelas normas de 

direito privado (item 7.1.1) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O Decreto permite às Comissões dos procedimentos licitatórios da Petrobras a 

consideração de qualquer aspecto que resulte em vantagem para a companhia; em contraposição 

a tal dispositivo, verifica-se na Lei nº 8.666/93 a proibição do uso de critério ou fator subjetivo 

que possa suprimir o princípio da igualdade entre os licitantes. 

Encontra-se, também, no RPLS da Petrobras o tipo de licitação chamado “melhor preço”, 

o qual corresponderia à conjunção dos tipos menor preço e maior lance ou oferta previstos na 

Lei de Licitações. 

Por fim, ressalta-se que os contratos firmados pela Petrobras são regidos pela autonomia 

de vontades e demais disposições de direito privado, direta consequência de sua atividade 

econômica, enquanto os contratos firmados sob a regulamentação da Lei nº 8.666/93 observam 

cláusulas e preceitos de direito público. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O novo cenário de competitividade introduzido com a EC nº 9/95 à atividade de 

exploração, refino e comercialização de petróleo, gás e óleo, juntamente com a possibilidade 

de edição de regime simplificado de licitação para empresas estatais trazida com a EC nº 19/98, 

fez necessária a adequação tanto de normas regulatórias como da atuação da empresa estatal 

atuante no setor, a Petrobras. 

Dessa forma, foi formulada a seguinte questão de pesquisa: quais medidas se verificam 

com a simplificação do regime licitatório da Petrobras com a aplicação do Decreto nº 2.745/98? 

A resposta, por sua vez, foi obtida quando da análise comparativa dos dispositivos que tratam 

dos regimes de licitação regulamentados pela Lei nº 8.666/93 e pelo Decreto nº 2.745/98. 

Identificou-se, portanto, uma clara simplificação com a previsão das seguintes medidas: 

critérios técnicos e de qualidade passam a ser as balizas para a escolha das modalidades de 

licitação; torna-se possível a chamada “contratação integral”, que envolve a realização de 

projetos básicos; passa a ser ampla a possibilidade do uso da modalidade convite; e situações 

de “competitividade mercadológica” permitem a inexigibilidade do procedimento licitatório. 

Os objetivos específicos também foram alcançados quando da apresentação dos regimes 

jurídicos a que se submetem as empresas estatais, em especial quanto à obrigatoriedade de 

licitação, e foram detectadas as modificações trazidas pelo Decreto nº 2.745/98. 

Ressalta-se, ainda, a recente aprovação do estatuto jurídico das empresas estatais pela 

Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre a licitação e contratação dessas 

empresas, garante-lhes um prazo de 24 meses para a adequação a seus ditames e não revoga 

expressamente o Decreto nº 2.745/98. 

 Por fim, destaca-se a necessidade de posteriores pesquisas a avaliar este novo 

dispositivo quanto à necessidade de maior agilidade no âmbito de atuação das empresas estatais 

e à possibilidade de redução dos controles a que se submete a Administração Pública. 
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