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DECRETO N. 2.681,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1912[1]

REGULA A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS ESTRADAS DE FERRO

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a resolução seguinte:

Art. 1º As estradas de ferro serão responsáveis pela perda total ou parcial, furto ou avaria
das mercadorias que receberem para transportar.

Será sempre presumida a culpa e contra esta presunção só se admitirá alguma das seguin-
tes provas:
1º caso fortuito ou força maior;
2º que a perda ou avaria se deu por vício intrínseco da mercadoria ou causas inerentes à sua

natureza;
3º tratando-se de animais vivos, que a morte ou avaria foi conseqüência de risco que tal es-

pécie de transporte faz naturalmente correr;
4º que a perda ou avaria foi devida ao mau acondicionamento da mercadoria ou a ter entre-

gue para transportar sem estar encaixotada, enfardada ou protegida por qualquer outra es-
pécie de envoltório;

5º que foi devido a ter sido transportada em vagões descobertos, em conseqüência de ajus-
te ou expressa determinação do regulamento;

6º que o carregamento e descarregamento foram feitos pelo remetente ou pelo destinatário
ou pelos seus agentes e disto proveio a perda ou avaria;

7º que a mercadoria foi transportada em vagão ou plataforma especialmente fretada pelo re-
metente, sob a sua custódia e vigilância, e que a perda ou avaria foi conseqüência do ris-
co que essa vigilância devia remover.

Art. 2º Se nos casos dos ns. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo anterior concorrer a culpa da estra-
da de ferro com a do remetente ou destinatário, será proporcionalmente dividida a responsa-
bilidade.

Art. 3º A responsabilidade começará ao ser recebida a mercadoria na estação pelos empre-
gados da estrada de ferro, antes mesmo do despacho, e terminará ao ser efetivamente entre-
gue ao destinatário.

Art. 4º Será presumida a perda total trinta dias depois de findo o prazo marcado pelos re-
gulamentos para a entrega da mercadoria.

Art. 5º Será obrigatória, por parte do remetente, a declaração da natureza e valor das mer-
cadorias que forem entregues fechadas.

Se a estrada de ferro presumir fraude na declaração, poderá verificar, abrindo o caixão, fardo,
ou qualquer invólucro que a contenha. Demonstrada, porém, a verdade da declaração feita
pelo remetente, a estrada de ferro, sem demora e a expensas suas, acondicionará a merca-
doria novamente tal qual se achava.

Art. 6º A indenização pelas estradas de ferro, nos casos de perda ou furto, será equivalen-
te ao preço corrente da mercadoria no tempo e no lugar em que devia ter sido entregue; no
caso de avaria, será proporcional à depreciação por ela sofrida. Deverão ser deduzidas as
despesas que deixarem de ser feitas pelo fato da perda da mercadoria. Excetua-se o caso de
dolo, em que a estrada responderá por todos os prejuízos que tenham diretamente ocorrido.

Parágrafo único. Se na declaração o remetente diminuir com culpa ou dolo o valor da merca-
doria, será o valor declarado à base da indenização.

Art. 7º Nos casos de atraso da entrega das mercadorias, a estrada de ferro perderá, em fa-
vor do proprietário da mercadoria, uma parte do preço do transporte, proporcional ao tempo
de atraso.
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Se pelo particular for provado que a demora causou-lhe um dano maior, por ele responderá a es-
trada de ferro, até a importância máxima correspondente ao valor da mercadoria.

Serão excetuados os casos de força maior e culpa do remetente ou destinatário. No caso de
dolo por parte dos agentes ou empregados da estrada de ferro, esta responderá por todo o
prejuízo causado.

Art. 8º O pagamento do preço do transporte feito pelo destinatário, e bem assim o recebimento
da mercadoria, sem reserva o protesto, exonerará a estrada de ferro de qualquer responsabilida-
de. Nos casos de avaria oculta ou perda parcial que só mais tarde possam ser verificadas, deve-
rá a reclamação ser feita perante a estrada de ferro no prazo de 30 dias, incumbindo ao recla-
mante provar em juízo que a avaria teve lugar antes da entrega.

Art. 9º A liquidação da indenização prescreverá no fim de um ano, a contar da data da entre-
ga, nos casos de avaria, e, nos casos de furto ou perda, a contar do trigésimo dia após aquele
em que, de acordo com os regulamentos, devia ter-se efetuado a entrega.

Art. 10. As ações judiciais oriundas do contrato de transporte por estrada de ferro por motivo de
perda ou avaria poderão ser intentadas pelos que tiverem recebido a mercadoria ou tenham di-
reito a recebê-la, seus herdeiros ou cessionários. Para a ação ser intentada pelo remetente, seus
herdeiros ou cessionários deverão apresentar as duas vias da nota da expedição nos casos em
que elas são exigidas ou autorização do destinatário.

Art. 11. A perda ou avaria das bagagens não despachadas que acompanham os passagei-
ros e ficam sob a sua guarda não dará lugar à indenização, salvo se se provar culpa ou dolo
por parte dos agentes ou empregados da estrada de ferro.

Art. 12. A cláusula da não garantia das mercadorias, bem como a prévia determinação do má-
ximo de indenização a pagar, nos casos de perda ou avaria, não poderão ser estabelecidas pe-
las estradas de ferro senão de modo facultativo e correspondendo a uma diminuição de tarifa.
Serão nulas quaisquer outras cláusulas diminuindo a responsabilidade das estradas de ferro es-
tabelecida na presente Lei.

Art. 13. As estradas de ferro serão obrigadas a aceitar a expedição de mercadorias não só para
suas estações como para as de quaisquer linhas a que estejam diretamente ligadas.

Art. 14. Quando mais de uma estrada de ferro tiver concorrido para o transporte de uma mer-
cadoria, a ação de indenização por perda, furto ou avaria terá lugar contra a estrada que acei-
tou a expedição, ou contra a que entregou a mercadoria avariada, ou contra qualquer das es-
tradas intermediárias em cuja linha se provar que teve lugar a perda, furto ou avaria.

Art. 15. No caso do artigo anterior, o direito reversivo das estradas de ferro, umas em relação
às outras, será regulado pelas seguintes disposições:

§ 1º Será responsável da perda, furto ou avaria da mercadoria a estrada em cuja linha se der o fato.

§ 2º Se, porém, provar que foi culpa de outra, esta responderá pelas suas conseqüências jurídicas.

§ 3º Se concorrer a culpa de mais de uma, a responsabilidade será dividida proporcionalmente
ao grau da culpa, atentas as circunstâncias que acompanharem o fato.

§ 4º Se se não puder provar qual a estrada em cuja linha se deu a perda ou avaria, respon-
derão todas, proporcionalmente a preço do transporte que cada uma percebeu ou teria o di-
reito de perceber, dada a execução regular do contrato.

§ 5º No caso de insolvabilidade de alguma das estradas, o prejuízo que desse fato possa re-
sultar para a que pagou a indenização será repartido por todas as que tiverem cooperado no
transporte, guardada a mesma proporção do parágrafo anterior.

Art. 16. São aplicáveis os princípios dos dois anteriores artigos ao caso de atraso na entrega
das mercadorias.

Art. 17. As estradas de ferro responderão pelos desastres que nas suas linhas sucederem
aos viajantes e de que resulte a morte, ferimento ou lesão corpórea.
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A culpa será sempre presumida, só se admitindo em contrário alguma das seguintes provas:
I – caso fortuito ou força maior;
II – culpa do viajante, não concorrendo culpa da estrada.

Art. 18. Serão solidários entre si e com as estradas de ferro os agentes por cuja culpa se der
o acidente. Em relação a estes, terão as estradas direito reversivo.

Art. 19. Se o desastre acontecer nas linhas de uma estrada de ferro por culpa de outra, ha-
verá em relação a esta direito reversivo por parte da primeira.

Art. 20. No caso de ferimento, a indenização será equivalente às despesas do tratamento e
aos lucros cessantes durante ele.

Art. 21. No caso de lesão corpórea ou deformidade, à vista da natureza da mesma e de ou-
tras circunstâncias, especialmente a invalidade para o trabalho ou profissão habitual, além das
despesas com o tratamento e os lucros cessantes, deverá pelo juiz ser arbitrada uma indeni-
zação conveniente.

Art. 22. No caso de morte, a estrada de ferro responderá por todas as despesas e indenizará, a
arbítrio do juiz, todos aqueles aos quais a morte do viajante privar de alimento, auxílio ou educação.

Art. 23. No caso de desastre, a estrada de ferro também responderá pela perda ou avaria
das bagagens que os passageiros levarem consigo, embora não despachadas.

Art. 24. No caso de atraso de trens e excedido o tempo de tolerância que os regulamentos
concederem para a execução dos horários não tendo sido o fato determinado por força maior,
as estradas responderão pelos prejuízos que daí resultarem ao passageiro. A reclamação de-
verá ser feita no prazo de um ano.

Art. 25. As estradas também responderão, nos termos do artigo anterior, quando o viajante
provar que não pôde realizar a viagem por ter sido suspenso ou interrompido o tráfego ou por
ter sido suprimido algum trem estabelecido no horário ou por não ter encontrado lugar nos va-
gões da classe para a qual tiver comprado passagem.

Art. 26. As estradas de ferro responderão por todos os danos que a exploração das suas li-
nhas causar aos proprietários marginais.

Cessará, porém, a responsabilidade se o fato danoso for conseqüência direta da infração, por
parte do proprietário, de alguma disposição legal ou regulamentar relativa a edificações, plan-
tações, escavações, depósitos de materiais ou guarda de gado à beira das estradas de ferro.

Hermes R. da Fonseca – Presidente da República.

Nota sobre o Decreto n. 2.681/12
[1] O Decreto n. 2.681, é geralmente citado como Decreto Legislativo n. 2.681 e aplica-se

aos transportes rodoviários e em ônibus, bem como a todas as modalidades de
transporte coletivo não disciplinadas por lei especial.

LEI COMPLEMENTAR N. 14,
DE 8 DE JUNHO DE 1973
ESTABELECE AS REGIÕES METROPOLITANAS DE SÃO PAULO, BELO HORIZONTE, PORTO ALEGRE,
RECIFE, SALVADOR, CURITIBA, BELÉM E FORTALEZA

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Ficam estabelecidas, na forma do artigo 164, da Constituição as Regiões Metropolita-
nas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza.
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§ 1º A Região Metropolitana de São Paulo constitui-se dos Municípios de: São Paulo, Arujá,
Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu,
Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapece-
rica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes,
Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, San-
ta Isabel, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,
Suzano e Taboão da Serra.[1]

§ 2º A Região Metropolitana de Belo Horizonte constitui-se dos Municípios de: Belo Horizon-
te, Betim, Caeté, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposo, Ribei-
rão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.

§ 3º A Região Metropolitana de Porto Alegre constitui-se dos Municípios de: Porto Alegre, Al-
vorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo
Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Viamão.

§ 4º A Região Metropolitana de Recife constitui-se dos Municípios de: Recife, Cabo, Igarassu,
Itamaracá, Jaboatão, Moreno, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata.

§ 5º A Região Metropolitana de Salvador constitui-se dos Municípios de: Salvador, Camaçari,
Candeias, Itaparica, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, Simões Filho e Vera Cruz.

§ 6º A Região Metropolitana de Curitiba constitui-se dos Municípios de: Curitiba, Almirante Ta-
mandaré, Araucária, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, Piraquara, São
José dos Pinhais, Rio Branco do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Mandirituba e
Balsa Nova.

§ 7º A Região Metropolitana de Belém constitui-se dos Municípios de: Belém e Ananindeua.

§ 8º A Região Metropolitana de Fortaleza constitui-se dos Municípios de: Fortaleza, Caucaia,
Maranguape, Pacatuba e Aquiraz.

§ 9º O valor do salário mínimo dos municípios integrantes de uma Região Metropolitana será
igual ao vigente na Capital do respectivo Estado.

Art. 2º Haverá em cada Região Metropolitana um Conselho Deliberativo e um Conselho
Consultivo criados por lei estadual.[2]

§ 1º O Conselho Deliberativo constituir-se-á de 5 (cinco) membros de reconhecida capacida-
de técnica ou administrativa, nomeados pelo Governador do Estado, sendo um deles dentre
os nomes que figurem em lista tríplice feita pelo Prefeito da Capital e outro mediante indica-
ção dos demais municípios integrantes da Região Metropolitana.

§ 2º O Conselho Consultivo compor-se-á de um representante de cada Município integrante
da Região Metropolitana sob a direção do Presidente do Conselho Deliberativo.

§ 3º Incumbe ao Estado prover, a expensas próprias, as despesas de manutenção do Con-
selho Deliberativo e do Conselho Consultivo.

Art. 3º Compete ao Conselho Deliberativo:
I – promover a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropo-

litana e a programação dos serviços comuns;
II – coordenar a execução de programas e projetos de interesse da Região Metropolita-

na, objetivando-lhes, sempre que possível, a unificação quanto aos serviços comuns.

Parágrafo único. A unificação da execução dos serviços comuns efetuar-se-á quer pela con-
cessão do serviço à entidade estadual, quer pela constituição de empresa de âmbito metropo-
litano, quer mediante outros processos que, através de convênio, venham a ser estabelecidos.

Art. 4º Compete ao Conselho Consultivo:
I – opinar, por solicitação do Conselho Deliberativo, sobre questões de interesse da Re-

gião Metropolitana;
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II – sugerir ao Conselho Deliberativo a elaboração de planos regionais e a adoção de pro-
vidências relativas à execução dos serviços comuns.

Art. 5º Reputam-se de interesse metropolitano os seguintes serviços comuns aos municí-
pios que integram a Região:

I – planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social;
II – saneamento básico, notadamente abastecimento de água e rede de esgotos e ser-

viço de limpeza pública;
III – uso do solo metropolitano;
IV – transportes e sistema viário;
V – produção e distribuição de gás combustível canalizado;
VI – aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental, na forma que

dispuser a lei federal;
VII – outros serviços incluídos na área de competência do Conselho Deliberativo por lei federal.

Art. 6º Os Municípios da Região Metropolitana que participarem da execução do planejamen-
to integrado e dos serviços comuns, terão preferência na obtenção de recursos federais e es-
taduais, inclusive sob a forma de financiamentos, bem como de garantias para empréstimos.
Parágrafo único. É facultado ao Poder Executivo Federal, incluir, entre as diretrizes a priorida-
de a que alude o artigo 25, § 1º, alínea a da Constituição, a participação dos municípios na
execução do planejamento integrado e dos serviços comuns da Região Metropolitana.
Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Emílio G. Médici – Presidente da República.

Notas sobre a Lei Complementar n. 14/73
[1] Posteriormente, foram integradas na Região Metropolitana de São Paulo, a área

territorial do município de Vargem Grande Paulista, através da Lei Complementar
Estadual n. 332, de 21 de novembro de 1983; bem como, pelo desmembramento do
Município de Itapecerica da Serra, o novo Município de São Lourenço da Serra, criado
pela Lei Estadual n. 7.664, de 30 de dezembro de 1991.

[2] A Lei Complementar Federal n. 27, de 3 de novembro de 1975, alterou a redação do
artigo 2º e seu § 1º desta Lei, vide pág. 45.

LEI N. 5.970,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1973
EXCLUI DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 6º, INCISO I, 64 E 169, DO CÓDIGO DE PROCESSO

PENAL, OS CASOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Em caso de acidente de trânsito, a autoridade ou agente policial que primeiro tomar
conhecimento do fato poderá autorizar, independentemente de exame do local, a imediata re-
moção das pessoas que tenham sofrido lesão, bem como dos veículos nele envolvidos, se es-
tiverem no leito da via pública e prejudicarem o tráfego.
Parágrafo único. Para autorizar a remoção, a autoridade ou agente policial lavrará boletim da
ocorrência, nele consignando o fato, as testemunhas que o presenciaram e todas as demais
circunstâncias necessárias ao esclarecimento da verdade.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Emilio G. Médici – Presidente da República.
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LEI N. 6.149,
DE 2 DE DEZEMBRO DE 1974
DISPÕE SOBRE A SEGURANÇA DO TRANSPORTE METROVIÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A segurança do transporte metroviário incumbe à pessoa jurídica que o execute, obser-
vado o disposto nesta Lei, no regulamento do serviço e nas instruções de operação de tráfego.

Art. 2º Para os fins desta Lei, incluem-se na segurança do transporte metroviário a preser-
vação do patrimônio vinculado a ele, as medidas de natureza técnica, administrativa, policial
e educativa que visem à regularidade do tráfego, à incolumidade e comodidade dos usuários,
à prevenção de acidentes, à higiene e à manutenção da ordem em suas instalações.

Art. 3º Para a segurança do transporte metroviário, a pessoa jurídica que o execute deve
manter corpo próprio e especializado de agente de segurança com atuação nas áreas do ser-
viço, especialmente nas estações, linhas e carros de transporte.

Art. 4º O corpo de segurança do metrô colaborará com a Polícia local para manter a ordem
pública, prevenir ou reprimir crimes e contravenções penais, nas áreas do serviço de transpor-
te metroviário.

§ 1º Em qualquer emergência ou ocorrência, o corpo de segurança deverá tomar imediata-
mente as providências necessárias à manutenção ou restabelecimento da normalidade do trá-
fego e da ordem nas dependências do metrô.

§ 2º Em casos de acidente, crime ou contravenção penal o corpo de segurança do metrô ado-
tará as providências previstas na Lei n. 5.970, de 11 de dezembro de 1973, independente-
mente da presença de autoridade ou agente policial, devendo ainda:

I – remover os feridos para pronto-socorro ou hospital;
II – prender em flagrante os autores dos crimes ou contravenções penais e apreender os

instrumentos e os objetos que tiverem relação com o fato, entregando-os à autorida-
de policial competente; e

III – isolar o local para verificações e perícias, se possível e conveniente, sem a paralisa-
ção do tráfego.

Art. 5º Em qualquer dos casos a que se refere o § 2º, do artigo anterior, após a adoção das
providências previstas, o corpo de segurança do metrô lavrará, encaminhando-o à autoridade
policial competente, boletim de ocorrência em que serão consignados o fato, as pessoas nele
envolvidas, as testemunhas e os demais elementos úteis para o esclarecimento da verdade.

Parágrafo único. O boletim de ocorrência se equipara ao registro policial de ocorrência para
todos os fins de direito.

Art. 6º A executora do transporte metroviário é obrigada a fornecer às vítimas de acidentes
nele ocorridos, como aos seus beneficiários ou a outros interessados, cópia autenticada do
boletim de ocorrência no prazo máximo de dez dias, contados da data do recebimento do pe-
dido, sob pena de multa correspondente a dez vezes o valor do maior salário mínimo vigente
no País à época se o requerimento for da vítima ou beneficiário desta, e a duas vezes o cita-
do valor, se de terceiro com legítimo interesse próprio, devendo a metade da multa entregar-
se ao requerente da cópia.

Parágrafo único. Pelo fornecimento da cópia do boletim de ocorrência poderá ser cobrado
dos interessados emolumento previsto no regulamento do transporte metroviário, nunca su-
perior a 1/40 (um quarenta avos) do valor do salário mínimo a que se refere este artigo.

Art. 7º O regulamento de transporte metroviário, que será expedido pela autoridade local, além de
pormenorizar o modo e a forma de operação do serviço, a conduta do usuário, os direitos e deve-
res da executora e as atribuições e o procedimento do corpo de segurança, observado o disposto
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nesta Lei, estabelecerá as multas e demais sanções administrativas para os infratores de suas dis-
posições, com previsão de recursos para cada caso.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Ernesto Geisel – Presidente da República.

Nota sobre a Lei n. 6.149/74
[*] Vide Lei Federal n. 5.970, de 11 de dezembro de 1973, à pág. 42.

LEI N. 6.256,
DE 22 DE OUTUBRO DE 1975
CRIA O FUNDO NACIONAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano – FNDU, com a
finalidade de prover apoio financeiro a:

I – implantação e melhoria da infra-estrutura urbana, principalmente no que respeita ao
sistema viário, transportes, saneamento ambiental, limpeza e segurança pública;

II – instalação e melhoria dos equipamentos sociais urbanos, destinados ao desenvolvi-
mento das atividades comunitárias nos campos da educação, cultura e desportos,
saúde e nutrição, trabalho, previdência e assistência social, recreação e lazer;

III – outros programas e projetos prioritários para a execução da política nacional de desen-
volvimento urbano.

Art. 2º Os recursos do FNDU produzirão:
I – dos Orçamentos da União;
II – de operações de crédito e outras fontes, internas e externas.

Art. 3º O apoio financeiro do FNDU deverá efetivar-se preferencialmente mediante a desti-
nação de recursos não reembolsáveis a investimentos e outras aplicações, inclusive como
contrapartida da União a programas e projetos de desenvolvimento urbano de responsabilidade
dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Parágrafo único. O FNDU poderá dispor de subcontas, destinadas ao atendimento de programas
prioritários de desenvolvimento urbano, inclusive o Fundo de Desenvolvimento de Transportes Ur-
banos – FDTU, permitidas as transferências de recursos entre as contas.

Art. 4º A aplicação dos recursos do FNDU será programada com observância do disposto
no artigo 15, e seus parágrafos do Decreto-lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a re-
dação dada pelo artigo 5º, da Lei n. 6.036, de 1º de maio de 1974, assim como no artigo 7º
inciso l, deste último diploma legal.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Ernesto Geisel – Presidente da República.
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LEI COMPLEMENTAR N. 27,
DE 3 DE NOVEMBRO DE 1975
ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR N. 14, DE 8 DE JUNHO DE 1973,[1] QUE

ESTABELECE REGIÕES METROPOLITANAS

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O artigo 2º (caput) e seu § 1º da Lei Complementa n. 14, de 8 de junho de 1973, pas-
sam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Haverá em cada região metropolitana um Conselho Deliberativo, presidido pelo Go-
vernador do Estado, e um Conselho Consultivo, criados por lei estadual.

§ 1º O Conselho Deliberativo contará em sua composição, além do Presidente, com 5
(cinco) membros de reconhecida capacidade técnica ou administrativa, um dos quais será
o Secretário-Geral do conselho, todos nomeados pelo Governador do Estado, sendo um
deles dentre os nomes que figurem em lista tríplice organizada pelo Prefeito da Capital e
outro mediante indicação dos demais municípios integrantes da região metropolitana”.

Art. 2º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Ernesto Geisel – Presidente da República.

Nota sobre a Lei Complementar n. 27/75
[1] Vide Lei Complementar Federal n. 14, de 8 de junho de 1973, à pág. 40.

LEI N. 6.261,
DE 14 DE NOVEMBRO DE 1975
DISPÕE SOBRE O SISTEMA NACIONAL DOS TRANSPORTES URBANOS, AUTORIZA A CRIAÇÃO DA

EMPRESA BRASILEIRA DOS TRANSPORTES URBANOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica incluída no documento representativo do Plano Nacional de Viação, aprovado pelo
artigo 1º da Lei n. 5.917, de 10 de setembro de 1973, a Seção 7, com a redação seguinte:

“7 – Sistema Nacional dos Transportes Urbanos:

7.1 – Conceituação”.

Art. 2º A alínea m do artigo 3º da Lei n. 5.917/73, passa a vigorar com a redação seguinte:

“m) os Sistemas Metropolitanos e Municipais dos Transportes Urbanos deverão ser or-
ganizados segundo planos diretores e projetos específicos, de forma a assegurar a
cooperação entre seus componentes principais, a saber: o sistema viário, transportes
públicos, portos e aeroportos, tráfego e elementos de conjugação visando a sua maior
eficiência, assim como a compatibilização com os demais sistemas de viação e com
os planos de desenvolvimento urbano, de forma a obter uma circulação eficiente de
passageiros e cargas, garantindo ao transporte terrestre, marítimo e aéreo, possibilida-
des de expansão, sem prejuízo da racionalidade na localização das atividades econô-
micas e das habitações”.

Art. 3º O item 1.2 do documento anexo à Lei n. 5.917/73, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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“1.2 – O Sistema Nacional de Viação é constituído dos conjuntos dos Sistemas Nacionais
Rodoviário, Ferroviário, Portuário, Hidroviário, Aeroviário e de Transportes Urbanos e com-
preende:
a. infra-estrutura viária, que abrange as redes correspondentes às modalidades de trans-

portes citadas, inclusive suas instalações acessórias e complementares;
b. estrutura operacional, compreendendo o conjunto de meios e atividades estatais, dire-

tamente exercidos em cada modalidade de transporte e que são necessários e suficien-
tes ao uso adequado da infra-estrutura mencionada na alínea anterior;

c. mecanismos de regulamentação e de concessão referentes à construção e operação
das referidas infra-estrutura e estrutura operacional”.

Parágrafo único. A Seção 7 criada pelo artigo 1º desta Lei terá a seguinte redação:

“7 – Sistema Nacional dos Transportes Urbanos:

7.1 – Conceituação:

7.1.0 – O Sistema Nacional dos Transportes Urbanos compreende o conjunto dos sistemas
metropolitanos e sistemas municipais nas demais áreas urbanas, vinculados à execução das
políticas nacionais dos transportes e do desenvolvimento urbano:

7.1.1 – os sistemas metropolitanos e municipais compreendem:
a. a infra-estrutura viária expressa e as de articulação com os sistemas viários federal, es-

tadual e municipal;
b. os sistemas de transportes públicos sobre trilhos (Metrô, ferrovia de subúrbio e outros),

sobre pneus, hidroviários e de pedestres, operados nas áreas urbanas;
c. as conexões intermodais de transportes, tais como estacionamentos, terminais e outras;
d. estrutura operacional abrangendo o conjunto de atividades e meios estatais de adminis-

tração, regulamentação, controle e fiscalização que atuam diretamente no modo de
transportes, nas conexões intermodais e nas infra-estruturas viárias que possibilitam o
seu uso adequado;

7.1.2 – os sistemas metropolitanos e municipais se conjugam com as infra-estruturas e es-
truturas operacionais dos demais sistemas viários localizados nas áreas urbanas;

7.1.3 – não se incluem nos sistemas metropolitanos e municipais, pertencentes ao Sistema
Nacional dos Transportes Urbanos, as infra-estruturas e respectivas estruturas operacionais
dos demais sistemas nacionais de viação, localizados nas áreas urbanas”.

Art. 4º O Sistema Nacional de Transportes Urbanos deverá ser constituído dos seguintes ní-
veis, organizações e instrumentos:

I – nível nacional: Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos – EBTU, a que se refere o
artigo 5º desta Lei, como entidade promotora e coordenadora da implantação da Po-
lítica Nacional dos Transportes Urbanos, definida pelo Ministério dos Transportes, em
articulação com o órgão responsável pela coordenação da política urbana nacional;

II – níveis estadual metropolitano e municipal:
a. Empresas Metropolitanas de Transportes Urbanos, responsáveis pela elaboração

dos planos de transportes para as respectivas regiões metropolitanas, coordenan-
do-lhes a implementação, com a cooperação da EBTU, empresas coordenadoras a
nível local, se for o caso nas áreas não comprometidas pelas regiões metropolitanas;

b. empresas executoras, a nível estadual metropolitano ou municipal, assim como os
demais órgãos responsáveis pela implementação de projetos de transporte metro-
politano ou municipal urbano.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma empresa pública, na forma defi-
nida no inciso II do artigo 5º do Decreto-lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-lei n. 900, de 29 de setembro de 1969, denominada Empresa Brasileira dos Trans-
portes Urbanos – EBTU, vinculada ao Ministério dos Transportes.

LEGISLAÇÃO ORGANIZADA SOBRE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 1975

46 O



§ 1º A EBTU terá sede e foro no Distrito Federal, e o prazo de sua duração será indeterminado.

§ 2º A EBTU terá jurisdição em todo o território nacional, atuando de forma integrada com en-
tidades afins do Ministério dos Transportes ou a este vinculadas e com as demais entidades
federais envolvidas com a formulação e execução da Política Nacional de Desenvolvimento Ur-
bano e com os mecanismos criados em regiões metropolitanas e demais áreas urbanas, na
forma do disposto nesta Lei.

§ 3º A EBTU poderá participar do capital de outras empresas cujas atividades sejam relacio-
nadas com os transportes urbanos.

Art. 6º A EBTU tem por finalidade promover a efetivação da política nacional dos transpor-
tes urbanos, competindo-lhe, especialmente, em articulação com o órgão coordenador da
política urbana nacional:

I – promover e coordenar o esquema nacional de elaboração, análise e implementação
dos planos diretores de transportes metropolitanos e municipais urbanos;

II – gerir a participação societária do Governo Federal em empresas ligadas ao Sistema
Nacional de Transportes Urbanos;

III – gerir o Fundo de Desenvolvimento dos Transportes Urbanos, de que trata o artigo 14
desta Lei;

IV – opinar quanto à prioridade e à viabilidade técnica e econômica de projetos de trans-
portes urbanos;

V – promover a implantação de um processo nacional de planejamento dos transportes
urbanos, como instrumento de compatibilidade das políticas metropolitanas e locais
dos transportes urbanos com o planejamento integrado de desenvolvimento das res-
pectivas regiões metropolitanas ou áreas urbanas bem como com a Política Nacio-
nal de Transportes e de Desenvolvimento Urbano;

VI – promover e realizar o desenvolvimento da tecnologia de transportes urbanos.

§ 1º Os serviços realizados pela EBTU serão executados, sob regime jurídico adequado para
o caso, mediante justa remuneração.

§ 2º É facultado à EBTU prestar serviços a entidades públicas ou privadas, mediante convê-
nios ou contratos.

Art. 7º O capital da EBTU, que pertencerá exclusivamente à União, será de Cr$ 100.000.000,00
(cem milhões de cruzeiros), a ser integralizado.

Art. 8º São recursos da EBTU:
I – os de capital;
II – as dotações orçamentárias a ela consignadas;
III – as receitas decorrentes da prestação de serviços;
IV – as receitas patrimoniais;
V – o produto de operações de crédito;
VI – as doações;
VII – os recursos provenientes de outras fontes.

Art. 9º O regime jurídico do pessoal da EBTU será o da legislação trabalhista.

Art. 10. A prestação de contas da EBTU será submetida ao Ministro dos Transportes que,
com seu pronunciamento e a documentação prevista no artigo 42 do Decreto-lei n. 199, de
25 de fevereiro de 1967, a enviará ao Tribunal de Contas da União dentro do prazo de cento
e vinte dias, contados da data do encerramento de cada exercício.

Art. 11. A EBTU reger-se-á por esta Lei, pelos Estatutos, que serão aprovados por decreto,
e, subsidiariamente, pelas demais normas de direito aplicáveis.

§ 1º Do Estatuto de que trata este artigo constarão a composição da administração da em-
presa e as atribuições de seus dirigentes.

§ 2º O decreto que aprovar os Estatutos fixará a data da instalação da EBTU.
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Art. 12. É instituído, a partir de 1º de março de 1976, um adicional de 12% (doze por cento)
do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos – IULCLG, a ser ar-
recadado simultaneamente com o referido tributo.

§ 1º A parcela que cabe à União no adicional de que trata este artigo será destinada ao Fundo
Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano – FNDU, cabendo ao Fundo de Desenvolvi-
mento dos Transportes Urbanos – FDTU, referido no artigo 14 desta Lei, 75% (setenta e cinco
por cento) da mencionada parcela.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão ao desenvolvimento urbano a
parte do adicional que lhes couber, da qual os Estados e o Distrito Federal aplicarão 75% (se-
tenta e cinco por cento) em transportes urbanos.

Art. 13. Fica instituído na Taxa Rodoviária Única – TRU, devida, anualmente, por proprietário de
carro de passeio, um adicional de até 0,5% (meio por cento) sobre o valor venal fixado para aque-
les veículos, a ser arrecadado simultaneamente com o referido tributo, que poderá ser parcelado.

Parágrafo único. O adicional, como receita da União, será creditado ao FNDU, na subconta
do FDTU.

Art. 14. Fica criado, como subconta do FNDU, o Fundo de Desenvolvimento dos Transpor-
tes Urbanos – FDTU, destinado a prover recursos para a execução da Política Nacional de
Transportes Urbanos.

§ 1º Integrarão o FDTU:
a. 75% (setenta e cinco por cento) da parte da União no adicional do IULCLG, de que trata o

§ 1º do artigo 12;
b. o valor do adicional da TRU, instituído no artigo 13, assim como 35% da quota da União,

já existente, na referida TRU;
c. os recursos dos Estados, Territórios e Distrito Federal transferidos ao Fundo, mediante con-

vênios ou acordos;
d. os recursos dos Municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, transferidos ao Fundo,

mediante convênios ou acordos;
e. créditos orçamentários e adicionais da União destinados à execução dos investimentos em

transportes urbanos ou para a cobertura de seus custos operacionais;
f. recursos oriundos de programas especiais;
g. recursos provenientes de contratos, convênios e ajustes;
h. recursos de outras fontes.

§ 2º A destinação dos recursos do FDTU será estabelecida mediante aprovação do Presiden-
te da República, por proposta do Ministro dos Transportes e do Ministro-Chefe da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República.

§ 3º A administração do FDTU competirá à EBTU.

§ 4º Observada a programação aprovada, os recursos do FDTU serão aplicados a fundo per-
dido, para participação de capital mediante operações de crédito, neste último caso com a in-
termediação necessária de agente financeiro oficial.

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de Cr$ 100.000.000,00
(cem milhões de cruzeiros) para atender à integralização do capital inicial da EBTU.

Parágrafo único. A abertura do crédito autorizado neste artigo será compensada mediante
cancelamento de dotações constantes do Orçamento da União para o corrente exercício, de
que trata a Lei n. 6.187, de 16 de dezembro de 1974.

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Ernesto Geisel – Presidente da República.
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DECRETO N. 77.406,
DE 12 DE ABRIL DE 1976
CRIA A EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS – EBTU, APROVA SEU ESTATUTO, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n. 6.261, de 14 de novembro de 1975,[1] decreta:

Art. 1º É constituída nos termos da Lei n. 6.261, de 14 de novembro de 1975, a Empre-
sa Brasileira dos Transportes Urbanos – EBTU, vinculada ao Ministério dos Transportes.

Art. 2º Fica aprovado o Estatuto da EBTU, que a este acompanha.

Art. 3º Os atos constitutivos da EBTU serão arquivados no registro competente, indepen-
dentemente de quaisquer outras formalidades.

Art. 4º A EBTU será instalada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto.

Art. 5º O regime jurídico do pessoal da EBTU será o da legislação trabalhista.

Art. 6º Compete à EBTU, no contexto das atribuições estabelecidas pela Lei n. 6.261, de 14
de novembro de 1975, exercer a coordenação técnica dos planos, programas e projetos que
incluam a realização de investimentos em transportes urbanos e cuja execução envolva a
atuação técnico-administrativa ou a cooperação financeira de órgãos e entidades da Adminis-
tração Federal, Direta e Indireta.

Parágrafo único. A Coordenação Técnica referida neste artigo terá por propósito básico:
a. promover a compatibilização das políticas metropolitanas e locais dos transportes urbanos

com o planejamento integrado de desenvolvimento das respectivas regiões metropolitanas
ou áreas urbanas, bem como com as políticas nacionais de transportes e de desenvolvi-
mento urbano;

b. disciplinar a realização de investimentos em transportes urbanos com recursos provenien-
tes dos órgãos e entidades do Poder Público Federal.

Art. 7º A execução de planos, programas e projetos que envolvam investimentos em trans-
portes urbanos, quando de iniciativa de órgãos e entidades da Administração Federal Direta
e Indireta, ou com sua participação técnica ou financeira, será sempre precedida de exame
pela EBTU, ficando condicionada a tal exame a alocação de recursos financeiros destinados
ao aludido fim.

Parágrafo único. Compreendem-se na disposição constante deste artigo os recursos destina-
dos ao financiamento, sob qualquer modalidade, de investimentos em transportes urbanos,
provenientes:
a. do orçamento da União;
b. dos orçamentos de entidades da Administração Federal Indireta;
c. de fundos geridos por Bancos governamentais e demais órgãos e entidades da Adminis-

tração Federal Direta e Indireta, com destinação específica, total ou parcial, a transportes
urbanos ou coletivos;

d. de convênios, acordos ou contratos de caráter internacional de que a União participe atra-
vés de organismos de sua Administração Direta ou Indireta, observado o disposto no De-
creto-lei n. 1.312, de 15 de fevereiro de 1974.

Art. 8º A EBTU é o Órgão Central do Sistema Nacional dos Transportes Urbanos, estabele-
cido na Lei n. 6.261, de 14 de novembro de 1975.

Art. 9º A prestação anual de contas da administração da EBTU será submetida ao Ministro
de Estado dos Transportes que, com seu pronunciamento e a documentação referida no ar-
tigo 42 do Decreto-lei n. 199, de 25 de fevereiro de 1967, a enviará ao Tribunal de Contas da
União, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados do encerramento do exercício so-
cial da Empresa.
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Art. 10. O capital inicial da EBTU é de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), per-
tencente integralmente à União, nos termos do artigo 7º da Lei n. 6.261, de 14 de novembro
de 1975, e proveniente de crédito especial aberto pelo Decreto n. 76.915, de 26 de dezem-
bro de 1975.

Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Ernesto Geisel – Presidente da República.

ESTATUTO DA EMPRESA BRASILEIRA DOS TRANSPORTES URBANOS – EBTU
Capítulo I
Da Denominação e Personalidade Jurídica

Art. 1º Sob a denominação social de Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos – EBTU,
fica constituída uma empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes, com persona-
lidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira,
nos termos do artigo 5º, item II, do Decreto-lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967 alterado
pelo Decreto-lei n. 900, de 29 de setembro de 1969, que se regerá pela Lei n. 6.261, de 14
de novembro de 1975, pelo presente Estatuto e demais normas de direito aplicáveis.

Capítulo II
Da Sede, Foro e Duração

Art. 2º A EBTU terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e jurisdição em todo o País, na for-
ma do disposto neste Estatuto, podendo, mediante deliberação do Conselho de Administração:
a. participar do capital de outras empresas, fundações ou sociedades de economia mista,

instituídas pelo poder público nos âmbitos federal, estadual ou municipal, e cujos objetivos
e atividades sejam relacionados com transportes urbanos;

b. estabelecer escritórios e dependências em qualquer parte do território nacional.

Art. 3º O prazo de duração da EBTU é indeterminado.

Capítulo III
Dos Objetivos Sociais

Art. 4º São objetivos da EBTU:
I – assessorar o Ministro dos Transportes, na formulação da Política Nacional dos Trans-

portes Urbanos;
II – promover e coordenar, como Órgão Central do Sistema Nacional dos Transportes Ur-

banos, observando sua compatibilização com a Política Nacional de Transportes e a
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;

III – promover a implantação de um processo nacional de planejamento dos transportes
urbanos, bem como exercer a coordenação técnica dos planos, programas e proje-
tos que incluam a realização de investimentos em transportes urbanos e cuja execu-
ção envolva a atuação técnico-administrativa ou a cooperação financeira de órgãos
e entidades da Administração Federal, Direta ou Indireta, tendo em vista com esse
desempenho:
a. a compatibilização das políticas metropolitanas e locais dos transportes urbanos

com o planejamento integrado de desenvolvimento das respectivas regiões metro-
politanas ou áreas urbanas, bem como as Políticas Nacionais de Transportes e de
Desenvolvimento Urbano e respectivas prioridades;

b. o disciplinamento da realização de investimentos em transportes urbanos com recur-
sos provenientes dos órgãos e entidades do Poder Público Federal.
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IV – promover e coordenar o esquema nacional de elaboração, análise e implementação
dos planos diretores de transportes metropolitanos e municipais urbanos;

V – representar o Ministério dos Transportes junto aos órgãos interministeriais, existentes
ou que venham a ser criados, com atribuições para formulação ou execução da Po-
lítica Nacional de Desenvolvimento Urbano;

VI – dar apoio técnico e administrativo aos órgãos do Poder Executivo vinculados à Polí-
tica Nacional dos Transportes Urbanos e ao órgão coordenador e normativo do Sis-
tema Nacional de Trânsito;

VII – atuar de forma integrada com entidades afins do Ministério dos Transportes ou ao
mesmo vinculadas, com os demais órgãos federais e com os mecanismos existen-
tes ou que venham a ser criados nas regiões metropolitanas e demais áreas urbanas,
relacionados com a formulação, implantação e execução da Política Nacional de Desen-
volvimento Urbano;

VIII – promover, coordenar e assistir financeiramente, junto a entidades públicas locais,
projetos e implantação de programas de melhoria da capacidade e segurança do trá-
fego urbano;

IX – promover as medidas de coordenação e assistência técnica e de apoio financeiro aos
mecanismos metropolitanos e locais, executores da Política Nacional dos Transpor-
tes Urbanos;

X – opinar quanto à prioridade e à viabilidade técnica e econômica de projetos de trans-
portes urbanos;

XI – promover e realizar o desenvolvimento da tecnologia dos transportes urbanos;
XII – promover e estimular o desenvolvimento de recursos humanos, através do treinamen-

to e aperfeiçoamento de pessoal especializado necessário ao planejamento, projeto,
implantação e operação dos sistemas dos transportes urbanos;

XIII – organizar e manter um banco de dados gerais sobre transportes urbanos, a nível nacional;
XIV – promover a captação interna ou externa de recursos a serem aplicados pelas entida-

des componentes do Sistema Nacional dos Transportes Urbanos;
XV – gerir o Fundo de Desenvolvimento dos Transportes Urbanos – FDTU;
XVI – gerir a participação societária do Governo Federal em empresas ligadas ao Sistema

Nacional dos Transportes Urbanos.

§ 1º Os serviços realizados pela EBTU, para terceiros, serão contratados através de instru-
mentos adequados e mediante justa remuneração.

§ 2º A EBTU poderá prestar seus serviços a entidades públicas ou privadas nacionais, estran-
geiras ou internacionais, mediante convênios ou contratos.

Art. 5º Para a consecução dos objetivos previstos no artigo 6º, item IV, da Lei n. 6.261, de 14
de novembro de 1975, compete à EBTU o prévio exame de planos, programas e projetos que
envolvam investimentos em transportes urbanos, quando de iniciativa de órgãos e entidades
da Administração Federal, Direta e Indireta, ou com sua participação técnica ou financeira, fi-
cando condicionada a tal exame a alocação de recursos financeiros destinados a tal fim.

Parágrafo único. Compreendem-se na disposição constante deste artigo os recursos destina-
dos ao financiamento, sob qualquer modalidade, de investimentos em transportes urbanos,
provenientes:
a. do orçamento da União;
b. dos orçamentos das entidades da Administração Federal Indireta;
c. do Fundo Nacional de Desenvolvimento – FND, e do Fundo de Desenvolvimento dos Trans-

portes Urbanos – FDTU, bem como de outros Fundos ou repasses geridos por Bancos go-
vernamentais ou por órgãos e entidades da Administração Federal Direta e Indireta;

d. de convênios, acordos ou contratos de caráter internacional de que a União participe atra-
vés de organismos de sua Administração Direta ou Indireta, observado o disposto no De-
creto-lei n. 1.312, de 15 de fevereiro de 1974.
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Capítulo IV
Do Capital Social

Art. 6º O capital inicial da EBTU é de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), per-
tencente integralmente à União.

Art. 7º O capital da EBTU poderá ser aumentado, mediante:
I – participação de outras pessoas de direito público interno, bem como de entida-

des da Administração Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mantidos 51% (cinqüenta e um por cento) do capital na propriedade
da União;

II – incorporação de lucros, reservas, bens, valores, direitos e outros recursos que a
União destinar para esse fim;

III – correção monetária e reavaliação do ativo, de acordo com a legislação vigente.

Capítulo V
Dos Recursos Financeiros

Art. 8º Além dos recursos destinados à formação e aumento do capital social, a EBTU con-
tará com os seguintes recursos:

I – as dotações orçamentárias a ela consignadas;
II – as receitas decorrentes da prestação de serviços;
III – as receitas patrimoniais;
IV – o produto de operação de crédito;
V – as doações;
VI – as receitas provenientes da administração do FDTU, bem como dos repasses de ou-

tros Fundos, limitados ao máximo de 3% (três por cento) do valor dos aludidos Fun-
dos e repasses;

VII – os recursos provenientes de outras fontes.

Art. 9º Nos convênios, acordos, ajustes ou contratos celebrados com entidades estrangei-
ras ou internacionais, a EBTU poderá aceitar as cláusulas e condições usuais nessas opera-
ções, inclusive o compromisso de dirimir, por arbitramento, as dúvidas e controvérsias.

Capítulo VI
Da Administração

Art. 10. A EBTU tem a seguinte estrutura básica:
I – Órgãos de Administração Superior:

a. Conselho de Administração;
b. Presidência;
c. Diretoria.

II – Órgãos Operacionais;
III – Órgãos de Apoio Tecnológico;
IV – Órgãos de Apoio Administrativo;
V – Conselho Fiscal.

Art. 11. Os Regimentos da Empresa, aprovados pelo Conselho de Administração, definirão e
estabelecerão:

I – a estrutura organizacional e atribuições específicas da Presidência, Diretoria, dos
Órgãos Operacionais, Órgãos de Apoio Tecnológico e Administrativo;

II – as competências dos respectivos dirigentes;
III – funcionamento e atribuições específicas do Conselho de Administração e do Conse-

lho Fiscal.
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Seção I
Do Conselho de Administração

Art. 12. O Conselho de Administração da EBTU será integrado pelo Ministro de Estrado dos
Transportes, que o presidirá, pelo Presidente da EBTU e por 5 (cinco) membros designados pelo
Ministro de Estado dos Transportes, escolhidos entre brasileiros de reconhecida capacidade téc-
nica em atividades relacionadas com a Política Nacional de Transportes, a Política Nacional dos
Transportes Urbanos e o Sistema Nacional de Trânsito.

§ 1º Em seus impedimentos, o Presidente do Conselho de Administração será substituído pelo
Secretário-Geral do Ministério dos Transportes e o Presidente da EBTU pelo Diretor da Em-
presa por ele designado.

§ 2º Os membros designados do Conselho de Administração terão Suplentes, também desig-
nados pelo Ministro de Estado dos Transportes.

§ 3º O prazo de mandato dos membros designados do Conselho de Administração, e seus
respectivos Suplentes, será de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos.

Art. 13. O Conselho de Administração da EBTU reunir-se-á em sessões ordinárias mensais
e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente.

Art. 14. Compete ao Conselho de Administração:
I – aprovar as medidas necessárias à formulação, implantação e execução da Política

Nacional dos Transportes Urbanos, em consonância com as políticas nacionais de
transportes e de desenvolvimento urbano;

II – aprovar normas para implantação e funcionamento de um sistema nacional de planeja-
mento dos transportes urbanos, objetivando a compatibilização das políticas metropolita-
nas e locais dos transportes urbanos com o planejamento integrado de desenvolvimento
das regiões metropolitanas ou áreas urbanas, bem assim com as políticas nacionais de
transportes e de desenvolvimento urbano;

III – aprovar princípios e normas visando à promoção e coordenação do esquema nacio-
nal de elaboração, análise e implementação dos planos diretores de transportes me-
tropolitanos e municipais urbanos;

IV – aprovar normas objetivando disciplinar a gestão da participação societária do Governo Fe-
deral em empresas ligadas ao Sistema Nacional dos Transportes Urbanos;

V – deliberar sobre o estabelecimento de escritórios e dependências em qualquer parte
do território nacional, assim como sobre a participação da EBTU no capital acionário
de outras entidades;

VI – aprovar princípios e regras atinentes à gestão do FDTU;
VII – disciplinar a atuação da EBTU no que concerne à coordenação técnica dos planos,

programas e projetos que incluam a realização de investimentos em transportes urba-
nos com o apoio técnico ou financeiro da Administração Federal Direta ou Indireta;

VIII – aprovar normas gerais que regulem a concessão de apoio financeiro aos organismos
metropolitanos e locais componentes do Sistema Nacional dos Transportes Urbanos;

IX – deliberar sobre os programas, projetos e propostas orçamentárias das empresas às
quais a EBTU vier a se associar;

X – aprovar normas para operacionalizar os mecanismos necessários à articulação da
EBTU com outros serviços do Poder Público e do setor privado, no que concerne ao
transporte e ao desenvolvimento urbanos;

XI – disciplinar a captação interna ou externa de recursos destinados à aplicação pelas
entidades correspondentes do Sistema Nacional dos Transportes Urbanos, normati-
zando a elaboração das respectivas propostas;

XII – deliberar sobre a comprovação da aplicação de recursos pelas empresas associadas
ou subsidiárias da EBTU, e respectivas execuções orçamentárias, promovendo a
avaliação de seus resultados;
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XIII – aprovar normas gerais para a celebração de convênios, ajustes e contratos de que a
EBTU participe;

XIV – autorizar a contratação de empresas idôneas e de comprovada competência técni-
ca para prestação de serviços de Auditoria independente;

XV – aprovar os programas de trabalho anuais, plurianuais e especiais da EBTU e, bem
assim, os respectivos Orçamentos-Programa;

XVI – aprovar os Quadros de Pessoal da EBTU, tabelas de remuneração e demais vantagens;
XVII – aprovar critérios para elaboração de tabelas de remuneração de serviços prestados

pela EBTU;
XVIII – autorizar a locação, oneração e alienação de bens imóveis da EBTU;
XIX – fazer proposições de aumento de capital da EBTU;
XX – conceder licença aos membros da Diretoria e designar substituto para quaisquer de-

les, em caso de licença ou de vacância, nesta última hipótese até a nomeação do
novo ocupante do cargo;

XXI – aprovar os Regimentos Internos da Empresa;
XXII – resolver os casos omissos deste Estatuto;
XXIII – propor alteração do Estatuto da EBTU.

Art. 15. O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos de todos os seus
membros, cabendo ao Presidente o voto de desempate.

Parágrafo único. O Ministro de Estado dos Transportes, poderá avocar à sua decisão qualquer
matéria submetida ao julgamento do Órgão, sempre que o entender necessário ou convenien-
te aos interesses da Empresa.

Seção II
Do Presidente e Diretores

Art. 16. O Presidente da Empresa será nomeado pelo Presidente da República por indicação do
Ministro de Estado dos Transportes, devendo a escolha recair em brasileiro com notórios conhe-
cimentos das atividades desenvolvidas pela EBTU ou comprovada experiência administrativa.

Art. 17. Compete ao Presidente da EBTU planejar, organizar, dirigir, orientar, coordenar e con-
trolar as atividades técnicas e administrativas da Empresa e, em especial:

I – representar a Empresa em juízo e fora dele, podendo, para tanto, constituir procuradores;
II – praticar todos os atos inerentes à gestão da Empresa, desde que não se incluam na

competência do Conselho de Administração;
III – orientar, coordenar e supervisionar os estudos destinados a instruir as matérias que, na

forma estatutária, devam ser objeto de apreciação pelo Conselho de Administração;
IV – supervisionar, coordenar e orientar a elaboração dos demais trabalhos a cargo da es-

trutura técnico-administrativa da Empresa;
V – elaborar normas gerais de ação e atos implementadores do Estatuto e Regimentos da

Empresa, visando ao normal funcionamento dos respectivos serviços;
VI – exercer a supervisão superior do funcionamento dos órgãos da Empresa;
VII – participar das reuniões do Conselho de Administração;
VIII – atribuir responsabilidades específicas aos Diretores da Empresa, supervisionando-

lhes o respectivo trabalho;
IX – admitir, promover, designar, licenciar, transferir, remover e dispensar empregados,

bem como aplicar-lhes penalidades disciplinares;
X – solicitar que servidores públicos sejam postos à disposição da Empresa, nos termos

da legislação vigente;
XI – autorizar a alienação de bens móveis, equipamentos e materiais considerados não

necessários às atividades da Empresa;
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XII – cumprir e fazer cumprir as normas em vigor na Empresa, emanadas do Conselho de
Administração;

XIII – encaminhar aos órgãos competentes do Ministério dos Transportes e de outras áreas
governamentais relatórios, documentos e informações que devam ser apresentados,
para efeito de acompanhamento das atividades da Empresa;

XIV – designar os representantes da Empresa nas Assembléias-Gerais das Empresas de
que a EBTU participar;

XV – assinar ou delegar poderes para assinatura de convênios, contratos e ajuste;
XVI – criar e extinguir grupos de trabalho especiais e designar os seus integrantes;
XVII – submeter ao Ministro de Estado dos Transportes, até 15 de março do ano seguinte,

a prestação de contas do exercício findo, acompanhada de pronunciamento do Con-
selho Fiscal e de certificado de Auditoria independente;

XVIII – homologar os processos de licitação, podendo delegar tais atribuições;
XIX – praticar todos os demais atos que lhe forem cometidos pelo Ministro de Estado dos

Transportes e pelo Conselho de Administração.

Art. 18. Para auxiliar o Presidente na administração da Empresa e supervisão de suas ativi-
dades técnicas e administrativas, haverá um mínimo de 2 (dois) e um máximo de 4 (quatro)
Diretores, sem designação especial, nomeados pelo Ministro de Estado dos Transportes por
indicação do Presidente.

Art. 19. Compete a cada Diretor coordenar, orientar e supervisionar, com a colaboração de
todos os órgãos e unidades da estrutura organizacional da Empresa, os assuntos da área fun-
cional que lhe for atribuída especialmente pelo Presidente, bem como exercer outros encar-
gos que por este forem atribuídos ou delegados.

Art. 20. A Empresa ficará obrigada com terceiros, em atos, contratos, cheques, endossos,
ordens de pagamento, títulos de crédito e quaisquer outras obrigações, mediante as assina-
turas do Presidente e de um Diretor, de 2 (dois) Diretores em conjunto ou de um Diretor jun-
tamente com um Procurador.

Parágrafo único. Os Diretores e Procurador mencionados no caput deste artigo serão expres-
samente constituídos pelo Presidente da Empresa, com poderes especiais e prazo certo.

Capítulo VII
Do Conselho Fiscal

Art. 21. O Conselho Fiscal da EBTU será constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três)
suplentes, de reconhecida capacidade, designados pelo Ministro de Estado dos Transportes,
pelo prazo de 1 (um) ano, admitida a recondução.

Art. 22. Ao Conselho Fiscal compete:
I – examinar os balanços, relatórios financeiros e prestações de contas da EBTU res-

tituindo-os ao Presidente da Empresa, com o respectivo pronunciamento;
II – acompanhar a execução financeira e orçamentária da EBTU, podendo examinar li-

vros e documentos e requisitar informações;
III – articular-se com órgãos de Auditoria contratados pela EBTU, facilitando-lhes o aces-

so aos documentos relativos à aplicação de recursos, relatórios financeiros e presta-
ções de contas;

IV – manifestar-se sobre os gravames ou alienação de bens imóveis de propriedade da
EBTU;

V – oferecer parecer às propostas de aumento do capital social.

Parágrafo único. No cumprimento de suas atribuições, o Conselho Fiscal poderá valer-se de
Auditoria Interna ou assessoramento de perito contador no exame de balanços e prestações
de contas.
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Capítulo VIII
Do Pessoal

Art. 23. O pessoal da EBTU é regido pela legislação trabalhista sendo-lhe assegurada remu-
neração compatível com as condições de serviços e do mercado de trabalho.
Art. 24. O ingresso no Quadro de Pessoal da Empresa, excetuados os cargos de confiança,
será, feito mediante prova de capacitação.
Art. 25. Para execução de serviços especializados, a Empresa poderá contratar pessoas fí-
sicas ou jurídicas de reconhecida capacidade.
Art. 26. Em todos os contratos de trabalho, firmados pela EBTU, será consignado que o em-
pregado admitido poderá ser transferido para qualquer ponto do território nacional, de acor-
do com as necessidades do serviço.
Art. 27. A EBTU poderá também utilizar, para desempenho de suas atividades, servidores fe-
derais, estaduais ou municipais, tanto de Órgãos da Administração Direta, quanto de entida-
des da Administração Indireta, postos à sua disposição na forma da legislação aplicável.
§ 1º Os servidores a que se refere este artigo, enquanto estiverem prestando serviços na EBTU:

I – ficarão sujeitos às normas regulamentares sobre administração de pessoal da Em-
presa, que lhes pagará a importância correspondente ao emprego respectivo do seu
Quadro de Pessoal; e

II – permanecerão vinculados, para efeito de Previdência Social, ao regime que possuíam
no órgão de origem.

§ 2º Os servidores que detenham regime previdenciário próprio terão descontadas pela Em-
presa as contribuições devidas ao respectivo órgão de previdência, as quais serão por ela re-
colhidas nas épocas oportunas.

Capítulo IX
Do Exercício Social

Art. 28. O exercício social da EBTU corresponderá ao ano civil, levantando obrigatoriamente
o seu balanço em 31 de dezembro de cada ano, para todos os fins de direito.
Art. 29. Os resultados apurados em balanço, quando supervitários, terão a destinação que o
Ministro de Estado dos Transportes determinar, estabelecida, desde logo, prioridade para sua
utilização no aumento do capital da Empresa.
Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos a que se refere este artigo para conces-
são de qualquer tipo de gratificação ao pessoal da EBTU.

Capítulo X
Das Disposições Finais

Art. 30. A retribuição dos membros designados do Conselho de Administração e do Conse-
lho Fiscal, bem como a remuneração do Presidente e dos Diretores da EBTU será fixada pelo
Ministro de Estado dos Transportes.
Parágrafo único. Os Suplentes e Substitutos dos órgãos colegiados referidos neste artigo só
terão direito à retribuição quando em efetivo exercício.
Art. 31. Este Estatuto poderá ser alterado por proposta do Conselho de Administração ao Mi-
nistro de Estado dos Transportes que se concordar com as reformulações sugeridas as sub-
meterá à consideração do Presidente da República.
Art. 32. Em caso de extinção da EBTU, seus bens e direitos, atendidos os encargos e respon-
sabilidades assumidos, reverterão ao patrimônio da União e às pessoas jurídicas que participa-
ram dos aumentos de capital, proporcionalmente à respectiva integralização.

Nota sobre o Decreto n. 77.406/76
[1] Vide Lei Federal n. 6.261, de 14 de novembro de 1975, à pág. 45.
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RESOLUÇÃO N. 3.075,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977
DECLARA ISENTAS DO IMPOSTO AS IMPORTAÇÕES DE IMPLEMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO

O Conselho de Política Aduaneira, no uso de suas atribuições, com base no artigo 1º, § 2º do
Decreto-lei n. 1.428, de 2 de dezembro de 1975, combinado com o artigo 1º, inciso II do De-
creto n. 62.897, de 25 de junho de 1968, e tendo em vista o que consta da Exposição de Mo-
tivos Interministerial n. 456, de 25 de novembro de 1977, aprovada pelo Exmo. Sr. Presiden-
te da República, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União do dia 6 do mês
subseqüente, resolve:

Art. 1º Declarar isentos do Imposto de Importação observadas as disposições do Decreto
n. 61.574, de 10 de outubro de 1967, a máquinas, equipamentos, veículos metroviários, apa-
relhos, instrumentos, acessórios, ferramentas, sobressalentes, partes e peças, adequados e
indispensáveis à implantação, operação e manutenção do Sistema Metroviário de Transpor-
tes, na Região Metropolitana de São Paulo, quando importados pela Companhia do Metropo-
litano de São Paulo – METRÔ.

Parágrafo único. O enquadramento de cada importação será feito pela autoridade fiscal me-
diante atestado da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo, no sentido de que os
bens são adequados, indispensáveis e somente destinados à implantação, operação e manu-
tenção do Sistema Metroviário de Transportes, na Região Metropolitana de São Paulo.

Art. 2º As importações de máquinas, equipamentos, veículos metroviários, aparelhos e instru-
mentos que se enquadrem no artigo anterior ficarão dispensadas do recolhimento restituível de
que trata a Resolução n. 443/77, do Banco Central do Brasil, atendidas as suas disposições.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o enquadramento das importações nesta Reso-
lução será efetuado pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A. – CACEX.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União, na forma do artigo 3º do Decreto-lei n. 333, de 12 de outubro de 1967.

DECRETO N. 83.355,
DE 20 DE ABRIL DE 1979
CRIA O CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os itens III e V do artigo
81 da Constituição, decreta:

Art. 1º Fica criado o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano – CNDU, com a finalida-
de de propor a política nacional de desenvolvimento urbano e acompanhar sua execução, de
acordo com as diretrizes e prioridades estabelecidas nos planos nacionais de desenvolvimento.

Art. 2º O Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano será integrado:[1]

I – pelo Ministro de Estado do Interior, que o presidirá;
II – pelos Secretários-Gerais da Secretaria de Planejamento da Presidência da República e

dos Ministérios da Fazenda, dos Transportes, da Indústria e do Comércio e do Interior;
III – pelos Presidentes do Banco Nacional da Habitação – BNH e da Empresa Brasileira

dos Transportes Urbanos – EBTU;
IV – por 3 (três) membros nomeados pelo Presidente da República, com mandato de 2

(dois) anos, prorrogável por igual período.
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Parágrafo único. O Secretário-Geral do Ministério do Interior substituirá o Presidente do CNDU
nas suas faltas e nos seus impedimentos.

Art. 3º Compete ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano – CNDU, para os fins
mencionados no artigo 1º:

I – propor diretrizes, estratégias, prioridades e instrumentos da política nacional de desen-
volvimento urbano;

II – propor os programas anuais e plurianuais de investimentos urbanos e a programa-
ção do apoio financeiro oficial ao desenvolvimento urbano;

III – propor a programação anual do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urba-
no, criado pela Lei n. 6.256, de 22 de outubro de 1975,[2] e de outros recursos des-
tinados a programas de desenvolvimento urbano, a serem despendidos diretamente
pela União ou transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios, especialmente
os relativos à habitação, saneamento, áreas industriais, transporte urbano e adminis-
tração metropolitana e municipal;

IV – propor os instrumentos fiscais, financeiros e creditícios;
V – propor a legislação básica e complementar;
VI – expedir normas e diretrizes.

Art. 4º A execução da política nacional de desenvolvimento urbano será descentralizada, de
conformidade com o disposto no Título II, Capítulos III e IV, do Decreto-lei n. 200, de 25 de feve-
reiro de 1967, inclusive em relação às Superintendências Regionais de Desenvolvimento, aos
Estados, Distrito Federal, Territórios, Regiões Metropolitanas e Municípios.

Art. 5º O Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano terá um Secretário-Executivo, que
participará de suas reuniões, sem direito a voto.

§ 1º O Secretário-Executivo do CNDU será substituído, em suas faltas e impedimentos, por
um Secretário-Executivo Adjunto.

§ 2º O Secretário-Executivo e o Secretário-Executivo Adjunto do CNDU serão designados pelo
Ministro de Estado do Interior.

Art. 6º O apoio técnico e administrativo ao CNDU será prestado pela Secretaria-Geral do Mi-
nistério do Interior.

Art. 7º Fica extinta a Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana –
CNPU, criada pelo Decreto n. 74.156, de 6 de junho de 1974, passando ao CNDU os en-
cargos legais e convencionais anteriormente atribuídos à CNPU e ressalvado o disposto no
artigo 10.

Art. 8º A Fundação Instituto de Planejamento Econômico e Social – IPEA poderá passar à
disposição do Ministério do Interior, pelo período máximo de até 1 (um) ano, com todas as
suas atuais vantagens e direitos, os servidores que prestam atualmente apoio técnico e admi-
nistrativo à CNPU, nos termos do artigo 4º do Decreto n. 74.156, de 6 de junho de 1974.

Parágrafo único. Os recursos materiais atualmente utilizados pela CNPU, bem como as dota-
ções orçamentárias do IPEA, para o planejamento e política do desenvolvimento urbano, re-
lativas ao corrente exercício, poderão ser utilizados no apoio técnico e administrativo ao
CNDU.

Art. 9º O Ministro de Estado do Interior, ouvidos a Secretaria de Planejamento da Presidên-
cia da República e o Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP, proporá ao Pre-
sidente da República, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação do pre-
sente Decreto, as medidas necessárias à organização do apoio técnico e administrativo ao
CNDU, a que se refere o artigo 6º.

Art. 10. O artigo 6º do Decreto n. 75.922, de 1º de julho de 1975, passa a vigorar com a se-
guinte redação:
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“Art. 6º Fica criado Grupo Executivo responsável pela implementação do programa, com-
posto:

I – por um representante da Secretaria de Planejamento da Presidência da República,
na qualidade de Coordenador;

II – por representantes dos Ministérios da Educação e Cultura, Saúde, Trabalho, Previ-
dência e Assistência Social, Interior e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Ur-
bano – CNDU”.

Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

João Baptista de Figueiredo – Presidente da República.

Notas sobre o Decreto n. 83.355/79
[1] O artigo 2º deste Decreto foi alterado pelos Decretos n. 83.786, de 30 de julho de 1979;

n. 84.049, de 3 de outubro de 1979, vide pág. 59; e n. 85.762, de 25 de fevereiro de
1981, vide pág. 60.

[2] Vide Lei Federal n. 6.256, de 22 de outubro de 1975, à pág. 44.

DECRETO N. 84.049,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1979
ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO N. 83.355, DE 20 DE ABRIL DE 1979,[1] QUE CRIOU O CONSELHO

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere os itens III e V, do artigo
81, da Constituição, decreta:

Art. 1º O artigo 2º do Decreto n. 83.355, de 20 de abril de 1979, alterado pelo Decreto n.
83.786, de 30 de junho de 1979, passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º O Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano será integrado:
I – pelo Ministro de Estado do Interior, que o presidirá;
II – pelos Secretários-Gerais da Secretaria de Planejamento da Presidência da Repúbli-

ca e dos Ministérios da Fazenda, dos Transportes, da Indústria e do Comércio, das
Comunicações e do Interior;

III – pelos Presidentes do Banco Nacional da Habitação e da Empresa Brasileira de
Transportes Urbanos;

IV – por um representante do Ministério da Aeronáutica;
V – por 5 (cinco) membros nomeados pelo Presidente da República, com mandato de 2

(dois) anos, prorrogável por igual período.

Parágrafo único. O Secretário-Geral do Ministério do Interior substituirá o Presidente do
CNDU nas suas faltas e nos seus impedimentos”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

João Baptista de Figueiredo – Presidente da República.

Nota sobre o Decreto n. 84.049/79
[1] Vide Decreto Federal n. 83.355, de 20 de abril de 1979, à pág. 57.
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DECRETO N. 85.762,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1981
ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO N. 83.355, DE 20 DE ABRIL DE 1979,[1] QUE CRIOU O

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 81, itens III e V,
da Constituição, decreta:

Art. 1º O artigo 2º do Decreto n. 83.355, de 20 de abril de 1979, alterado pelos Decretos n.
83.786, de 30 de julho de 1979, e n. 84.049, de 3 de outubro de 1979,[2] passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 2º O Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano será integrado:
I – pelo Ministro de Estado do Interior, que o presidirá;
II – pelos Secretários-Gerais da Secretaria de Planejamento da Presidência da Repúbli-

ca e dos Ministérios da Fazenda, dos Transportes, da Indústria e do Comércio, das
Comunicações, da Justiça e do Interior;

III – pelos Presidentes do Banco Nacional da Habitação e da Empresa Brasileira dos
Transportes Urbanos;

IV – por 1 (um) representante do Ministério da Aeronáutica;
V – por 5 (cinco) membros nomeados pelo Presidente da República, com mandato de 2

(dois) anos, prorrogável por igual período.

Parágrafo único. O Secretário-Geral do Ministério do Interior substituirá o Presidente do
CNDU nas suas faltas e nos seus impedimentos”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

João Figueiredo – Presidente da República.

Notas sobre o Decreto n. 85.762/81
[1] Vide Decreto Federal n. 83.355, de 20 de abril de 1979, à pág. 57.

[2] Vide Decreto Federal n. 84.049, de 3 de outubro de 1979, à pág. 59.

DECRETO N. 85.916,
DE 15 DE ABRIL DE 1981
DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL NAS REGIÕES

METROPOLITANAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar n. 14, de 8 de junho de
1973,[1] decreta:

Art. 1º As atividades da Administração Pública Federal, Direta e Indireta, nas Regiões Metro-
politanas deverão atender às seguintes diretrizes:

I – adequação às prioridades estabelecidas nos Planos Nacionais de Desenvolvimento
e em especial na política nacional de desenvolvimento urbano;

II – compatibilização entre o planejamento e programação financeira federal e o planeja-
mento e o programa de investimentos das Regiões Metropolitanas;

III – integração das atividades setoriais na estrutura espacial metropolitana;
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IV – articulação com os Estados, onde existam Regiões Metropolitanas e com os Municí-
pios que as integram;

V – manutenção dos fluxos e informações entre as várias esferas governamentais envol-
vidas.

Art. 2º Os investimentos e incentivos da Administração Pública Federal, Direta e Indireta, a
serem aplicados nas Regiões Metropolitanas serão previamente compatibilizados com os pla-
nos metropolitanos de desenvolvimento.

§ 1º A compatibilização referida neste artigo será efetivada, conjuntamente, pelos órgãos e en-
tidades federais envolvidos e pelo sistema de administração metropolitano, composto pelos
Conselhos Deliberativo e Consultivo e pelos órgãos e entidades de apoio que integrem o re-
ferido sistema.

§ 2º Nos casos em que se manifeste divergência entre o sistema de administração metropo-
litano referido no parágrafo anterior e os órgãos e entidades federais, a decisão sobre a com-
patibilização mencionada neste artigo decorrerá de ato do Presidente do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Urbano, fundamentado em parecer de grupo de trabalho constituído por
representantes da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, do Ministério do
Interior, dos Ministérios envolvidos e do respectivo sistema de administração metropolitano.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também aos recursos provenientes de repasse e finan-
ciamentos concedidos ou avalizados pela Administração Federal, Direta e Indireta, aos Esta-
dos, aos sistemas de administração metropolitanos referidos no § 1º deste artigo e aos Muni-
cípios integrantes das Regiões Metropolitanas, desde que se destinem a serem aplicados nas
Regiões Metropolitanas.

Art. 3º Para os efeitos do artigo anterior, os planos metropolitanos de desenvolvimento de-
verão ser elaborados segundo as prioridades dos Planos Nacionais de Desenvolvimento e em
consonância com as diretrizes e normas de ação metropolitanas aprovadas, por resolução do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, nas quais serão fixados seus elementos e
procedimentos.

§ 1º Ao Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano compete expedir a de-
claração de que os planos metropolitanos de desenvolvimento, elaborados pelo sistema de
administração metropolitano definido no artigo 2º, § 1º, deste Decreto, estão compatíveis com
o Plano Nacional de Desenvolvimento e com as diretrizes e normas de ação metropolitanas
referidas neste artigo.

§ 2º Para efeito de verificação de compatibilidade entre os planos metropolitanos de desen-
volvimento e as prioridades estabelecidos nos Planos Nacionais de Desenvolvimento, será ou-
vida a Secretaria de Planejamento da Presidência da República.

§ 3º No estabelecimento das diretrizes e normas a que se refere este artigo serão observados
os instrumentos normativos dos órgãos da Administração Pública Federal.

Art. 4º Os órgãos da Administração Pública Federal, Direta ou Indireta, poderão constituir
comissão com representantes dos sistemas de administração metropolitanos referidos no ar-
tigo 2º, § 1º, deste Decreto para estudos de aspectos de interesse metropolitano, bem como
deverão se fazer representar, quando solicitados, nas comissões técnicas instituídas pelos re-
feridos sistemas de administração metropolitanos.

Art. 5º Os Estados, onde existam regiões metropolitanas, que promovam a compatibilização
dos investimentos dos órgãos setoriais da Administração Estadual, Direta e Indireta, com os
respectivos planos metropolitanos de desenvolvimento, terão preferência na obtenção de re-
cursos federais, inclusive sob a forma de financiamentos, bem como de garantias para em-
préstimos.

Art. 6º O disposto neste Decreto se aplica às empresas detentoras de autorização, permis-
são e concessão de serviços públicos quando suas ações se realizem em território das re-
giões metropolitanas.
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Art. 7º A aplicação do disposto no artigo 2º fica condicionada à expedição da declaração de
compatibilidade a que se refere o artigo 3º, § 3º, ambos deste Decreto.

Art. 8º A Resolução do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano de que trata o caput
do artigo 3º será aprovada até 90 (noventa) dias após a publicação deste Decreto.

Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

João Figueiredo – Presidente da República.

Nota sobre o Decreto n. 85.916/81
[1] Vide Lei Complementar Federal n. 14, de 8 de junho de 1973, à pág. 40.

PORTARIA N. 6,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984
DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – RENAVAM

O Diretor-Geral do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso I, do artigo 8º, do Decreto-lei n. 237, de 28 de fevereiro de 1967 e o
inciso I, do artigo 28, do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, aprovado pelo Decre-
to n. 62.127, de 16 de janeiro de 1968 e tendo em vista o disposto nos artigos 115 e 116 do
mesmo Regulamento, resolve:

Art. 1º Implantar em todo o Território Nacional, o Registro Nacional de Veículos Automotores –
RENAVAM, cuja organização e atualização observará as disposições desta Portaria.

Art. 2º O RENAVAM conterá as características, a destinação, o uso, a propriedade e a pro-
cedência do veículo, segundo modelo aprovado pelo DENATRAN.

Art. 3º A inscrição no RENAVAM será identificada por um código numérico, atribuído aos veí-
culos novos, por ocasião do primeiro registro e para os veículos já em circulação por ocasião
da primeira renovação da licença anual após a vigência desta Portaria.

§ 1º O código de que trata este artigo, composto de 9 (nove) dígitos, obedecerá faixa numé-
rica estabelecida pelo DENATRAN para cada Unidade da Federação.

§ 2º O código atribuído na forma deste artigo, será de caráter permanente, devendo ser man-
tido nos casos de transferência de propriedade ou de mudança de domicílio do proprietário.

Art. 4º Para inscrição no RENAVAM é indispensável o cadastramento dos veículos, segun-
do modelo-padrão estabelecido.

Parágrafo único. Os DETRANs, a seu exclusivo critério, poderão solicitar outros dados não previs-
tos no modelo-padrão aprovado, para atender as particularidades ou necessidades específicas.

Art. 5º Os DETRANs que não possuem cadastro próprio, em sistema eletrônico de proces-
samento de dados, manterão as rotinas de procedimento no recebimento e encaminhamen-
to do formulário TRU/Cadastro para processamento centralizado.

Art. 6º Os DETRANs que possuem ou estejam implantando cadastro próprio, em sistema
eletrônico de processamento de dados, procederão sua adequação gradativa ao modelo-pa-
drão estabelecido.

§ 1º Dos cadastros de que trata este artigo, deverá ser encaminhada ao DENATRAN uma có-
pia, em arquivo magnético.

§ 2º O fornecimento da cópia dos arquivos destina-se à atualização do cadastro nacional e pro-
cessar-se-á segundo critérios, rotinas, periodicidade e formas de custeio a serem estabelecidos
pelo DENATRAN em conjunto com o DETRAN de cada Unidade da Federação.
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Art. 7º A partir da operacionalização do RENAVAM, em cada Unidade da Federação, fica
proibida, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 86.009, de 15 de maio de 1981, a distribui-
ção de quaisquer outros formulários destinados à prestação compulsória pelos usuários, de
informações sobre veículos.

Art. 8º O RENAVAM, em cada Unidade da Federação, é de responsabilidade do Dirigente
do respectivo Departamento de Trânsito; a integração a nível nacional será coordenada pelo
DENATRAN que determinará periodicidade de atualização, formas de acesso e fornecimento
de informações.

Art. 9º Os casos omissos e as dúvidas decorrentes da aplicação das disposições desta Por-
taria, serão resolvidas pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional de Trânsito.

Geraldo Luiz Horta de Alvarenga – Diretor-Geral do Departamento Nacional de Trânsito.

LEI N. 7.418,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985
INSTITUI O VALE-TRANSPORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Vale-Transporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica poderá
antecipar ao trabalhador para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-tra-
balho e vice-versa, mediante celebração de convenção coletiva ou de acordo coletivo de
trabalho e, na forma que vier a ser regulamentada pelo Poder Executivo, nos contratos in-
dividuais de trabalho.

§ 1º Equiparam-se ao trabalhador referido no caput deste artigo, para os benefícios desta Lei,
os servidores públicos da Administração Federal Direta ou Indireta.

§ 2º A concessão do Vale-Transporte cessará a convenção coletiva ou o acordo coletivo de
trabalho que não sejam renovados ou prorrogados.

Art. 2º O Vale-Transporte destina-se à sua utilização no sistema de transporte coletivo pú-
blico, urbano, intermunicipal ou interestadual com características semelhantes ao urbano,
operado diretamente pelo Poder Público ou mediante delegação, em linhas regulares e com
tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais.

Art. 3º O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos nesta Lei, no que se
refere à contribuição do empregador:
a. não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
b. não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço;
c. não se configura como rendimento tributável do trabalhador.

Art. 4º Sem prejuízo da dedução como despesa operacional, a pessoa jurídica poderá dedu-
zir, do Imposto sobre a Renda devido, valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do Im-
posto sobre a Renda sobre o valor das despesas comprovadamente realizadas, no período-
base, na concessão do Vale-Transporte, na forma em que dispuser o regulamento desta Lei.

Parágrafo único. A dedução a que se refere este artigo, em conjunto com as de que tratam
as Leis ns. 6.297, de 15 de dezembro de 1975, e 6.321, de 14 de abril de 1976, não poderá
reduzir o imposto devido em mais de 10% (dez por cento), observado o que dispõe o § 3º, do
artigo 1º, do Decreto-lei n. 1.704, de 23 de outubro de 1979, podendo o eventual excesso ser
aproveitado por 2 (dois) exercícios subseqüentes.
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Art. 5º A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador dos Va-
les-Transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso residência-traba-
lho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar.

Parágrafo único. O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a
ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico.

Art. 6º A empresa operadora do sistema de transporte coletivo público fica obrigada a emi-
tir e a comercializar o Vale-Transporte, ao preço da tarifa vigente, colocando-o à disposição
dos empregadores em geral e assumindo os custos dessa obrigação, sem repassá-los para
a tarifa dos serviços.

§ 1º A emissão e a comercialização do Vale-Transporte poderão também ser efetuadas pelo
órgão de gerência ou pelo poder concedente, quando este tiver a competência legal para
emissão de passes.

§ 2º Fica facultado à empresa operadora delegar a emissão e a comercialização do Vale-
Transporte, bem como consorciar-se em central de vendas, para efeito de cumprimento do
disposto nesta Lei.

§ 3º Para fins de cálculo do valor do Vale-Transporte, será adotada a tarifa integral do desloca-
mento do trabalhador, sem descontos, mesmo que previstos na legislação local.

Art. 7º O poder concedente fixará as sanções a serem aplicadas à empresa operadora que
comercializar o vale diretamente ou através de delegação, no caso de falta ou insuficiência de
estoque de Vales-Transporte necessários ao atendimento da demanda e ao funcionamento do
sistema.

Art. 8º Ficam resguardados os direitos adquiridos do trabalhador, se superiores aos instituí-
dos nesta Lei, vedada a cumulação de vantagens.

Art. 9º Asseguram-se os benefícios desta Lei ao empregador que proporcionar, por meios
próprios ou contratados, em veículos adequados ao transporte coletivo, o deslocamento in-
tegral de seus trabalhadores.

Art. 10. Os Vales-Transporte anteriores perdem sua validade decorridos 30 (trinta) dias da
data de reajuste tarifário.

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

José Sarney – Presidente da República.

DECRETO N. 92.180,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1985
REGULAMENTA A LEI N. 7.418, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985,[1] QUE CRIA O VALE-TRANSPORTE

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 31, item III, da Cons-
tituição, e tendo em vista o disposto na Lei n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, decreta:

Capítulo I
Dos Beneficiários e do Benefício do Vale-Transporte

Art. 1º São beneficiários do Vale-Transporte, nos termos da Lei n. 7.418, de 16 de dezem-
bro de 1985, e deste Decreto, os trabalhadores em geral e os servidores públicos federais,
tais como:
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I – os empregados, assim definidos no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho,
neles compreendidos os da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas au-
tarquias, fundações e empresas;

II – os empregados domésticos, assim definidos na Lei n. 5.859, de 1º de dezembro de
1972;

III – os trabalhadores de empresas de trabalho temporário, de que trata a Lei n. 6.019,
de 3 de janeiro de 1974;

IV – os trabalhadores avulsos, em relação às pessoas jurídicas a que estejam vinculados,
mesmo sem relação de emprego;

V – os empregados a domicílio para os deslocamentos indispensáveis à prestação do
trabalho, percepção de salários e os necessários ao desenvolvimento das relações
com o empregador;

VI – os empregados do subempreiteiro em relação a este e ao empreiteiro principal, nos
termos do artigo 455 da Consolidação da Leis do Trabalho;

VII – os atletas profissionais de que trata a Lei n. 6.354, de 2 de setembro de 1976;
VIII – os servidores estatutários da União, Territórios, Distrito Federal e suas autarquias, ne-

les compreendidos os funcionários públicos, civis e militares, os servidores temporá-
rios e extranumerários;

IX – os servidores federais não estatutários da Administração Direta e Indireta, não incluí-
dos no item I deste artigo, como os colaboradores eventuais e os prestadores de ser-
viços a que se refere o artigo 111 do Decreto-lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967.

Parágrafo único. Para efeito deste Decreto, adotar-se-á a denominação “beneficiário” para
identificar qualquer uma das categorias mencionadas nos diversos incisos deste artigo.

Art. 2º O Vale-Transporte constitui benefício que o empregador ou pessoa jurídica de direi-
to público poderá antecipar ao trabalhador para utilização efetiva em despesa de deslocamen-
to residência-trabalho e vice-versa.

§ 1º Entende-se como deslocamento a soma dos segmentos componentes da viagem do bene-
ficiário, por um ou mais modos de transporte, entre sua residência e o local de trabalho.

Art. 3º O Vale-Transporte é aplicável a todas as formas de transporte coletivo público urba-
no ou, ainda, intermunicipal e interestadual com características semelhantes ao urbano, ope-
rado diretamente pelo Poder Público ou mediante delegação, em linhas regulares e com tari-
fas fixadas pela autoridade competente.

Parágrafo único. Excluem-se do disposto no caput deste artigo os serviços seletivos e os especiais.

Art. 4º Caso o empregador ou pessoa jurídica de direito público forneça ao beneficiário
transporte próprio ou fretado que não cubra integralmente os deslocamentos deste, o Vale-
Transporte poderá ser aplicado para os segmentos da viagem não abrangidos pelo referido
transporte.

Art. 5º O Vale-Transporte poderá ser concedido mediante convenção, acordo coletivo ou
contrato individual de trabalho e por atos relativos a servidores públicos.

Parágrafo único. Nos contratos individuais de trabalho, a concessão do Vale-Transporte será
fixada por prazo indeterminado ou determinado e necessariamente anotada na Carteira de
Trabalho e Previdência Social.

Art. 6º No caso de servidores públicos, estatutários ou não, da Administração Direta ou In-
direta da União, a aplicação do benefício dependerá, em qualquer caso, de previsão orçamen-
tária na forma da legislação específica.

Art. 7º É vedado ao empregador ou pessoa jurídica de direito público substituir o Vale-Trans-
porte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento.

Parágrafo único. No caso de falta ou insuficiência de estoque de vales-transporte necessários
ao atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema, o beneficiário será ressarcido
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pelo empregador ou pessoa jurídica de direito público, na folha de pagamento imediata, da par-
cela que a este couber, quando efetuar, por conta própria, a despesa de seu deslocamento.

Art. 8º O Vale-Transporte, no que se refere à contribuição do empregador ou pessoa jurídi-
ca de direito público:

I – não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração do beneficiário para
quaisquer efeitos;

II – não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço;

III – não configura rendimento tributável do beneficiário.

Capítulo II
Da Aquisição e Cessação do Benefício do Vale-Transporte

Art. 9º Para fazer jus ao Vale-Transporte concedido na forma do artigo 5º deste Decreto, o
beneficiário deverá indicar por escrito ao empregador ou pessoa jurídica de direito público:

I – seu endereço residencial;
II – os serviços e modos de transporte que considerar mais adequados ao seu desloca-

mento residência-trabalho e vice-versa.

§ 1º A indicação deverá ser atualizada no caso de alteração das condições dos itens deste artigo.

§ 2º O beneficiário firmará compromisso de utilizar os vales-transporte exclusivamente para
seu efetivo deslocamento residência-trabalho e vice-versa.

§ 3º A declaração inexata que induza o empregador ou pessoa jurídica de direito público em
erro ou o uso indevido dos vales-transporte constituirá falta grave, ensejando a punição do in-
frator na forma da legislação específica.

Art. 10. Não se concederá o Vale-Transporte:
I – ao beneficiário que, antes do cumprimento da convenção ou acordo coletivo de tra-

balho, manifestar, por escrito, que não deseja usufruir do benefício;
II – independentemente de manifestação, ao beneficiário que tenha direitos adquiridos

superiores aos do Vale-Transporte, concedidos pelo empregador ou pessoa jurídica
de direito público.

Art. 11. É vedada a cumulação do benefício com outras vantagens relativas ao transporte do
beneficiário, ressalvado o disposto no artigo 4º deste Decreto.

Art. 12. O Vale-Transporte será custeado:
I – pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário básico

ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
II – pelo empregador ou pessoa jurídica de direito público, no que exceder à parcela do

beneficiário.

§ 1º Para efeito deste Decreto, equipara-se a empregador a pessoa jurídica a que estejam vin-
culados os trabalhadores avulsos contemplados pelo benefício.

§ 2º A concessão do Vale-Transporte em convenção ou acordo coletivo de trabalho, nos con-
tratos individuais e nos atos relativos a servidores públicos, autorizará o empregador ou pes-
soa jurídica de direito público a descontar, independentemente de anuência do beneficiário, a
parcela de 6% (seis por cento) de que trata o inciso I do artigo 12, ressalvado o disposto no
artigo 10 deste Decreto.

Art. 13. O desconto da parcela do beneficiário será feito proporcionalmente ao número de va-
les-transporte concedidos para o período a que se refere o pagamento do salário ou venci-
mento e por ocasião deste, salvo estipulação em contrário que favoreça o beneficiário.

Art. 14. Nos casos em que a despesa com o deslocamento do beneficiário se situe aquém
de 6% (seis por cento) de seu salário básico ou vencimento, o empregador ou pessoa jurídi-
ca de direito público poderá antecipar os vales-transporte e descontar do salário ou vencimento
do beneficiário os valores despendidos com sua aquisição.
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Art. 15. Para efeito de cálculo da parcela com que o beneficiário concorrerá para o custeio
do seu transporte, serão observadas as seguintes regras:

I – o cálculo da parcela de 6% (seis por cento) incidirá sobre o salário básico ou venci-
mento definidos no inciso I, do artigo 12, deste Decreto;

II – quando se tratar de remuneração constituída exclusivamente de comissões, percen-
tagens, gratificações ou gorjetas, o cálculo incidirá sobre o salário percebido no mês;

III – para os trabalhadores remunerados exclusivamente por tarefa ou serviço feito, o cál-
culo se efetuará na forma do inciso II deste artigo.

Art. 16. As antecipações ou abonos por conta de futuro reajuste salarial do trabalhador ou
aumento de vencimentos do servidor público, não serão considerados para fim de cálculo da
parcela de custeio correspondente ao beneficiário.

Art. 17. O benefício do Vale-Transporte cessará:
I – na convenção ou acordo coletivo de trabalho, caso não seja renovado ou prorrogado;
II – no contrato individual de trabalho:

a. quando o benefício for concedido por prazo indeterminado, mediante pré-aviso de
90 (noventa) dias dado pelo empregador;

b. quando o benefício for concedido por prazo determinado, ao término do mesmo,
caso não haja prorrogação.

III – em qualquer hipótese:
a. por desistência do beneficiário, desde a data da sua manifestação escrita;
b. por extinção do contrato de trabalho ou da relação estatutária.

Capítulo III
Da Operacionalização do Vale-Transporte

Art. 18. A empresa operadora do sistema de transporte coletivo público fica obrigada a emi-
tir e a comercializar o Vale-Transporte, ao preço da tarifa vigente, colocando-o à disposição
dos empregadores e pessoas jurídicas de direito público em geral e assumindo os custos des-
sa obrigação, sem repassá-los para a tarifa dos serviços.

Art. 19. Caso o modelo de remuneração dos serviços adotados pelo poder concedente envolva
centralização de receitas operacionais por este ou por quem dele receber delegação, caberá a
quem centralizar tais receitas a emissão e comercialização do Vale-Transporte.

Art. 20. O poder concedente ou órgão de gerência da jurisdição dos serviços, respeitada a
lei federal, exercerá sua competência através da edição de normas complementares de ope-
racionalização do sistema do Vale-Transporte, acompanhando seu funcionamento e efetuan-
do o respectivo controle operacional.

Art. 21. Para os efeitos da aplicação do artigo 6º e seu § 1º, da Lei n. 7.418/85, fica vedada
a emissão e comercialização de Vale-Transporte, simultaneamente pelo poder concedente e
empresas operadoras.

Art. 22. Para cálculo do valor do Vale-Transporte, será adotada a tarifa integral, relativa ao des-
locamento do beneficiário, por um ou mais modos de transporte, mesmo que a legislação lo-
cal preveja descontos, parciais ou totais, para a categoria em que se enquadrar o beneficiário.

Parágrafo único. Para fins do disposto, neste artigo, não são consideradas como desconto as
reduções tarifárias decorrentes de integração de serviços.

Art. 23. A vedação de repassar custos de emissão e comercialização do Vale-Transporte de
que trata o artigo 18 deste Decreto permanece mesmo nos casos de delegação ou de trans-
ferência dessas atribuições.

Art. 24. No caso de delegação da emissão e comercialização do Vale-Transporte pelas em-
presas operadoras, estas submeterão previamente ao poder concedente ou órgão de gerên-
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cia os instrumentos de delegação ou de constituição de consórcio para fins de aprovação dos
procedimentos a serem instituídos.
Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as empresas operadoras permanecerão solidariamente
responsáveis com a pessoa jurídica delegada ou pelos atos do consórcio em razão de eventuais
faltas ou falhas de serviço que venham a ser cometidas por essas pessoas.
Art. 26. A pessoa jurídica responsável pela comercialização dos vales-transporte adotará as
providências cabíveis para facilitar sua aquisição pelos empregadores e pessoas jurídicas de
direito público em geral.
Parágrafo único. Para efeito do caput deste artigo, a responsável deverá manter estoques su-
ficientes para atendimento da demanda dentro de níveis de segurança capazes de impedir a
ocorrência de falta ou insuficiência de vales-transporte.
Art. 27. A concessão do benefício implica a aquisição, pelo empregador ou pessoa jurídica de
direito público, dos vales-transporte necessários ao transporte do beneficiário, no serviço que
melhor se adequar ao deslocamento residência-trabalho deste e vice-versa.
Parágrafo único. A aquisição será feita antecipadamente e à vista, proibidos quaisquer descontos,
limitada, porém, no máximo, à quantidade equivalente à média aritmética das aquisições dos 3
(três) meses imediatamente anteriores acrescida de 30% (trinta por cento).
Art. 28. A venda dos vales-transporte será comprovada mediante emissão de recibo seqüencial-
mente numerado pela jurídica vendedora, em 2 (duas) vias, uma das quais ficará com a compra-
dora, em que serão identificados necessariamente o período de referência, o número de vales-
transporte vendidos e de beneficiários a que se destinam, o nome e endereço da compradora e
seu número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda – CGC/MF.
Art. 29. Os vales-transporte poderão ser emitidos conforme as peculiaridades e as conve-
niências locais, para utilização por:

I – linha;
II – empresa(s);
III – sistema;
IV – outros níveis recomendados pela experiência local.

Art. 30. A pessoa jurídica responsável pela emissão e comercialização dos vales-transporte po-
derá adotar a forma que melhor lhe convier à segurança e facilidade de distribuição.
Parágrafo único. O Vale-Transporte poderá ser emitido na forma de bilhetes, simples ou múl-
tiplos, talões, cartelas, fichas ou quaisquer processos similares.
Art. 31. Quando os vales-transporte forem emitidos para utilização num sistema determinado
de transporte ou para valer entre duas ou mais operadoras ou modos, serão de aceitação
compulsória entre as operadoras do sistema ou entre aquelas a que se destinem, sempre nos
termos de acordo a ser firmado previamente.
§ 1º Salvo disposição especial, quanto ao prazo, estabelecida no acordo de que trata este arti-
go, a entidade responsável pela comercialização do Vale-Transporte pagará às empresas ope-
radoras os respectivos créditos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis.
§ 2º A entidade responsável pela comercialização do Vale-Transporte deve publicar semanal-
mente demonstrativos financeiros dessa atividade.
Art. 32. As empresas operadoras, mesmo agindo por delegação ou consórcio, ficam obriga-
das a manter permanentemente um sistema de registro e controle do número de vales-trans-
porte emitidos, comercializados e utilizados.
Art. 33. O Vale-Transporte terá um valor de uso que assegure o transporte do beneficiário e
um valor de troca garantido ao empregador ou pessoa jurídica de direito público, no caso de
alterações na tarifa dos serviços.
§ 1º O valor de uso é assegurado ao beneficiário dentro do prazo que vier ser estabelecido
pelo poder concedente.

§ 2º O valor de troca dos vales-transporte por equivalentes na nova tarifa assegurado ao em-
pregador ou pessoa jurídica de direito público até 30 (trinta) dias da data do reajuste tarifário.
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Capítulo IV
Dos Poderes Concedentes e Órgãos de Gerência

Art. 34. Compete ao poder concedente ou órgão de gerência, para os efeitos deste Decre-
to, definir os serviços intermunicipais e os interestaduais com características semelhantes ao
urbano, além dos seletivos e dos especiais, na sua área de jurisdição.

Art. 35. O poder concedente ou órgão de gerência fornecerá, mensalmente, ao Ministério
dos Transportes, informações estatísticas que permitam avaliação nacional, em caráter per-
manente, da instituição do Vale-Transporte.

Art. 36. As operadoras informarão, mensalmente, nos termos exigidos pelas normas locais, o
volume de vales-transporte emitidos, comercializados e utilizados, a fim de permitir a avaliação lo-
cal do sistema, além de outros dados que venham a ser julgados convenientes a esse objetivo.

Art. 37. O poder concedente fixará as sanções a serem aplicadas à empresa operadora que
comercializar o Vale-Transporte diretamente ou através de delegação, no caso de falta ou in-
suficiência de estoque de vales-transporte necessários ao atendimento da demanda e ao fun-
cionamento do sistema.

Parágrafo único. As sanções de que trata este artigo serão fixadas proporcionalmente aos quan-
titativos de vales-transporte solicitados pelos empregadores ou pessoas jurídicas de direito pú-
blico e não fornecidos pelos responsáveis por sua emissão e comercialização, com agrava-
mento de penalização nos casos de reincidência.

Capítulo V
Do Incentivo Fiscal

Art. 38. O valor efetivamente pago e comprovado pelo empregador, pessoa jurídica, na aqui-
sição de vales-transporte, poderá ser deduzido, como despesa operacional, na determinação
do lucro real no período-base de competência da despesa.

Art. 39. Sem prejuízo da dedução prevista no artigo anterior, a pessoa jurídica empregadora
poderá deduzir, do Imposto sobre a Renda devido, valor equivalente à aplicação da alíquota
cabível do Imposto sobre a Renda sobre o montante das despesas comprovadamente reali-
zadas, no período-base, na concessão do Vale-Transporte.

Parágrafo único. A dedução a que se refere este artigo, em conjunto com as de que tratam as
Leis n. 6.297, de 15 de dezembro de 1975, e n. 6.321, de 14 de abril de 1976, não poderá re-
duzir o imposto devido em mais de 10% (dez por cento), observado o que dispõe o § 3º, do
artigo 1º, do Decreto-lei n. 1.704, de 23 de outubro de 1979, podendo o eventual excesso ser
aproveitado nos 2 (dois) exercícios subseqüentes.

Art. 40. Ficam assegurados os benefícios de que trata este Decreto ao empregador que pro-
porcionar, por meios próprios ou contratados a terceiros, em veículos adequados ao transpor-
te coletivo, o deslocamento integral de seus trabalhadores.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, fica vedada a contratação de transporte diretamente
com empregados, diretores, administradores e pessoas ligadas ao empregador pessoa jurídica.

Art. 41. A pessoa jurídica empregadora deverá registrar em contas específicas, de forma a
permitir determinar, com clareza e exatidão, em sua contabilidade, as despesas efetivamente
realizadas na aquisição dos vales-transporte ou, na hipótese do artigo 40 deste Decreto, os
dispêndios e encargos com o transporte do beneficiário, tais como aquisição de combustível,
manutenção, reparos e depreciação dos veículos próprios destinados exclusivamente ao
transporte dos empregados, bem como os gastos com as empresas contratadas para o
transporte dos seus empregados.

Parágrafo único. A parcela de custo, equivalente a 6% (seis por cento) do salário básico do
empregado, que venha a ser recuperada pelo empregador, deverá ser deduzida do montante
das despesas efetuadas no período-base, mediante registro a crédito das contas que contro-
lem o montante dos custos relativos ao benefício concedido.
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Capítulo VI
Das Disposições Gerais

Art. 42. As infrações à legislação do Vale-Transporte, cometidas pelo empregador, acarreta-
rão para a pessoa jurídica infratora a perda do incentivo fiscal e a aplicação das penalidades
previstas na legislação do Imposto sobre a Renda.

Art. 43. Aplicar-se-ão, no que couber, ao poder concedente ou órgão de gerência que emita
e comercialize o Vale-Transporte os mesmos direitos e obrigações estabelecidos neste Decre-
to para as empresas operadoras.

Art. 44. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 45. Revogam-se as disposições em contrário.

José Sarney – Presidente da República.

Nota sobre o Decreto n. 92.180/85
[1] Vide Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, à pág. 63.

LEI N. 7.619,
DE 30 DE SETEMBRO DE 1987
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N. 7.418, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985,[1] QUE INSTITUI O

VALE-TRANSPORTE

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O caput, do artigo 1º (vetado) da Lei n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, passa a
vigorar com a seguinte redação, revogados o § 2º do artigo 1º e o (vetado) artigo 2º, renume-
rando-se os demais:

“Art. 1º Fica instituído o Vale-Transporte (vetado) que o empregador, pessoa física ou jurídica, an-
tecipará ao empregado para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-traba-
lho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou
interestadual com características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou mediante
concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente,
excluídos os serviços seletivos e os especiais”.

“Art. 5º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 2º (Vetado).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

José Sarney – Presidente da República.

Nota sobre a Lei n. 7.619/87
[1] Vide Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, à pág. 63.



DECRETO N. 95.247,
DE 17 DE NOVEMBRO DE 1987[1]

REGULAMENTA A LEI N. 7.418, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985,[2] QUE INSTITUI O VALE-TRANSPORTE,
COM A ALTERAÇÃO DA LEI N. 7.619, DE 30 DE SETEMBRO DE 1987[3]

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Cons-
tituição, e tendo em vista o disposto na Lei n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, alterada
pela Lei n. 7.619, de 30 de setembro de 1987, decreta:

Capítulo I
Dos Beneficiários e do Benefício do Vale-Transporte

Art. 1º São beneficiários do Vale-Transporte, nos termos da Lei n. 7.418, de 16 de dezem-
bro de 1985, alterada pela Lei n. 7.619, de 30 de setembro de 1987, os trabalhadores em ge-
ral e os servidores públicos federais, tais como:

I – os empregados, assim definidos no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho;
II – os empregados domésticos, assim definidos na Lei n. 5.859, de 11 de dezembro de

1972;[4]

III – os trabalhadores de empresas de trabalho temporário, de que trata a Lei n. 6.019,
de 3 de janeiro de 1974;

IV – os empregados a domicílio, para os deslocamentos indispensáveis à prestação do
trabalho, percepção de salários e os necessários ao desenvolvimento das relações
com o empregador;

V – os empregados do subempreiteiro, em relação a este e ao empreiteiro principal, nos
termos do artigo 455 da Consolidação das Leis do Trabalho;

VI – os atletas profissionais de que trata a Lei n. 6.354, de 2 de setembro de 1976;
VII – os servidores da União, do Distrito Federal, dos Territórios e suas autarquias, qual-

quer que seja o regime jurídico, a forma de remuneração e da prestação de serviços.

Parágrafo único. Para efeito deste Decreto, adotar-se-á a denominação beneficiário para iden-
tificar qualquer uma das categorias mencionadas nos diversos incisos deste artigo.

Art. 2º O Vale-Transporte constitui benefício que o empregador antecipará ao trabalhador
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa.

Parágrafo único. Entende-se como deslocamento a soma dos segmentos componentes da
viagem do beneficiário, por um ou mais meios de transporte, entre sua residência e o local
de trabalho.

Art. 3º O Vale-Transporte é utilizável em todas as formas de transporte coletivo público ur-
bano ou, ainda, intermunicipal e interestadual com características semelhantes ao urbano,
operado diretamente pelo poder ou mediante delegação, em linhas regulares e com tarifas fi-
xadas pela autoridade competente.

Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo os serviços seletivos e os especiais.

Art. 4º Está exonerado da obrigatoriedade do Vale-Transporte o empregador que proporcio-
nar, por meios próprios ou contratados, em veículos adequados ao transporte coletivo, o des-
locamento, residência-trabalho e vice-versa, de seus trabalhadores.

Parágrafo único. Caso o empregador forneça ao beneficiário transporte próprio ou fretado que
não cubra integralmente os deslocamentos deste, o Vale-Transporte deverá ser aplicado para
os segmentos da viagem não abrangidos pelo referido transporte.

Art. 5º É vedado ao empregador substituir o Vale-Transporte por antecipação em dinhei-
ro ou qualquer outra forma de pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo único deste
artigo.

1987 LEGISLAÇÃO DA UNIÃO

71O



Parágrafo único. No caso de falta ou insuficiência de estoque de Vale-Transporte, necessário
ao atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema, o beneficiário será ressarcido
pelo empregador, na folha de pagamento imediata, da parcela correspondente, quando tiver
efetuado, por conta própria, a despesa para seu deslocamento.

Art. 6º O Vale-Transporte, no que se refere à contribuição do empregador:
I – não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração do beneficiário para

quaisquer efeitos;
II – não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do Fundo de Ga-

rantia do Tempo de Serviço;
III – não é considerado para efeito de pagamento da Gratificação de Natal (Lei n. 4.090,

de 13 de julho de 1962, e artigo 7º do Decreto-lei n. 2.310, de 22 de dezembro de
1986);

IV – não configura rendimento tributável do beneficiário.

Capítulo II
Do Exercício do Direito do Vale-Transporte

Art. 7º Para o exercício do direito de receber o Vale-Transporte o empregado informará ao
empregador, por escrito:

I – seu endereço residencial;
II – os serviços e meios de transporte mais adequados ao seu deslocamento residência-

trabalho e vice-versa.

§ 1º A informação de que trata este artigo será atualizada anualmente ou sempre que ocorrer
alteração das circunstâncias mencionadas nos itens I e II, sob pena de suspensão do benefí-
cio até o cumprimento dessa exigência.

§ 2º O beneficiário firmará compromisso de utilizar o Vale-Transporte exclusivamente para seu
efetivo deslocamento residência-trabalho e vice-versa.

§ 3º A declaração falsa ou o uso indevido do Vale-Transporte constituem falta grave.

Art. 8º É vedada a acumulação do benefício com outras vantagens relativas ao transporte do
beneficiário, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 4º deste Decreto.

Art. 9º O Vale-Transporte será custeado:
I – pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário básico

ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
II – pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.

Parágrafo único. A concessão do Vale-Transporte autorizará o empregador a descontar, men-
salmente do beneficiário que exceder o respectivo direito, o valor da parcela de que trata o
item I deste artigo.

Art. 10. O valor da parcela a ser suportada pelo beneficiário será descontada proporcional-
mente à quantidade de Vale-Transporte concedida para o período a que se refere o salário ou
vencimento e por ocasião de seu pagamento, salvo estipulação em contrário, em convenção
ou acordo coletivo de trabalho, que favoreça o beneficiário.

Art. 11. No caso em que a despesa com o deslocamento do beneficiário for inferior a 6%
(seis por cento) do salário básico ou vencimento, o empregado poderá optar pelo recebimen-
to antecipado do Vale-Transporte, cujo valor será integralmente descontado por ocasião do
pagamento do respectivo salário ou vencimento.

Art. 12. A base de cálculo para determinação da parcela a cargo do beneficiário será:
I – o salário básico ou vencimento mencionado no item I do artigo 9º deste Decreto; e
II – o montante percebido no período, para os trabalhadores remunerados por tarefa ou

serviço feito ou quando se tratar de remuneração constituída exclusivamente de co-
missões, percentagens, gratificações, gorjetas ou equivalentes.
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Capítulo III
Da Operacionalização do Vale-Transporte

Art. 13. O poder concedente ou órgão de gerência com jurisdição sobre os serviços de trans-
porte coletivo urbano, respeitada a lei federal, expedirá normas complementares para opera-
cionalização do sistema do Vale-Transporte, acompanhando seu funcionamento e efetuando
o respectivo controle.

Art. 14. A empresa operadora do sistema de transporte coletivo público fica obrigada a emi-
tir e comercializar o Vale-Transporte ao preço da tarifa vigente, colocando-o à disposição dos
empregadores em geral e assumindo os custos dessa obrigação, sem repassá-los para a ta-
rifa dos serviços.

§ 1º A emissão e a comercialização do Vale-Transporte poderão também ser efetuadas pelo
órgão de gerência ou pelo poder concedente, quando este tiver competência legal para emis-
são de passes.

§ 2º Na hipótese do parágrafo precedente, é vedada a emissão e comercialização de Vale-
Transporte simultaneamente pelo poder concedente e pelo órgão de gerência.

§ 3º A delegação ou transferência da atribuição de emitir e comercializar o Vale-Transporte não
elide a proibição de repassar os custos respectivos para tarifa dos serviços.

Art. 15. Havendo delegação da emissão e comercialização de Vale-Transporte, ou constitui-
ção de consórcio, as empresas operadoras submeterão os respectivos instrumentos ao po-
der concedente ou órgão de gerência para homologação dos procedimentos instituídos.

Art. 16. Nas hipóteses do artigo anterior, as empresas operadoras permanecerão solidaria-
mente responsáveis com a pessoa jurídica delegada ou pelos atos do consórcio, em razão de
eventuais faltas ou falhas no serviço.

Art. 17. O responsável pela emissão e comercialização do Vale-Transporte deverá manter es-
toques compatíveis com os níveis de demanda.

Art. 18. A comercialização do Vale-Transporte dar-se-á em centrais ou postos de venda es-
trategicamente distribuídos na cidade onde serão utilizados.

Parágrafo único. Nos casos em que o sistema local de transporte público for operado por di-
versas empresas ou por meios diferentes, com ou sem integração, os postos de vendas refe-
ridos neste artigo deverão comercializar todos os tipos de Vale-Transporte.

Art. 19. A concessão do benefício obriga o empregador a adquirir Vale-Transporte em quan-
tidade e tipo de serviço que melhor se adequar ao deslocamento do beneficiário.

Parágrafo único. A aquisição será feita antecipadamente e à vista, proibidos quaisquer descontos
e limitada à quantidade estritamente necessária ao atendimento dos beneficiários.

Art. 20. Para cálculo do valor do Vale-Transporte, será adotada a tarifa integral, relativa ao
deslocamento do beneficiário, por um ou mais meios de transporte, mesmo que a legislação
local preveja descontos.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, não são consideradas descontos as re-
duções tarifárias decorrentes de integração de serviços.

Art. 21. A venda do Vale-Transporte será comprovada mediante recibo seqüencialmente nume-
rado, emitido pela vendedora em duas vias, uma das quais ficará com a compradora, contendo:

I – o período a que se referem;
II – a quantidade de Vale-Transporte vendida e de beneficiários a quem se destina;
III – o nome, endereço e número de inscrição da compradora no Cadastro Geral de Con-

tribuintes no Ministério da Fazenda – CGC/MF.

Art. 22. O Vale-Transporte poderá ser emitido conforme as peculiaridades e as conveniências
locais, para utilização por:



I – linha;
II – empresa;
III – sistema;
IV – outros níveis recomendados pela experiência local.

Art. 23. O responsável pela emissão e comercialização do Vale-Transporte poderá adotar a
forma que melhor lhe convier à segurança e facilidade de distribuição.

Parágrafo único. O Vale-Transporte poderá ser emitido na forma de bilhetes simples ou múlti-
plos, talões, cartelas, fichas ou quaisquer processos similares.

Art. 24. Quando o Vale-Transporte for emitido para utilização num sistema determinado de
transporte ou para valer entre duas ou mais operadoras, será de aceitação compulsória, nos
termos de acordo a ser previamente firmado.

§ 1º O responsável pela emissão e comercialização do Vale-Transporte pagará às empresas
operadoras os respectivos créditos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, facultado às partes
pactuar prazo maior.

§ 2º O responsável pela emissão e comercialização do Vale-Transporte deverá apresentar,
mensalmente, demonstrativos financeiros dessa atividade, ao órgão de gerência que observa-
rá o disposto no artigo 28.

Art. 25. As empresas operadoras são obrigadas a manter permanentemente um sistema de
registro e controle do número de Vale-Transporte emitido, comercializado e utilizado, ainda
que a atividade seja exercida por delegação ou por intermédio de consórcio.

Art. 26. No caso de alteração na tarifa de serviços, o Vale-Transporte poderá:
I – ser utilizado pelo beneficiário, dentro do prazo a ser fixado pelo poder concedente; e
II – ser trocado, sem ônus, pelo empregador, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da

data em que a tarifa sofrer alteração.

Capítulo IV
Dos Poderes Concedentes e Órgãos de Gerência

Art. 27. O poder concedente ou órgão de gerência, na área de sua jurisdição, definirá:
I – o transporte intermunicipal ou interestadual com características semelhantes ao ur-

bano;
II – os serviços seletivos e os especiais.

Art. 28. O poder concedente ou órgão de gerência fornecerá, mensalmente, ao órgão fede-
ral competente, informações estatísticas que permitam avaliação nacional, em caráter perma-
nente, da utilização do Vale-Transporte.

Art. 29. As operadoras informarão, mensalmente, nos termos exigidos pelas normas locais, o
volume de Vale-Transporte emitido, comercializado e utilizado, a fim de permitir a avaliação lo-
cal do sistema, além de outros dados que venham a ser julgados convenientes a esse objetivo.

Art. 30. Nos atos de concessão, permissão ou autorização serão previstas sanções às em-
presas operadoras que emitirem ou comercializarem o Vale-Transporte diretamente, por meio
de delegação ou consórcio, em quantidade insuficiente ao atendimento da demanda.

Parágrafo único. As sanções serão estabelecidas em valor proporcional às quantidades soli-
citadas e não fornecidas, agravando-se em caso de reincidência.

Capítulo V
Dos Incentivos Fiscais

Art. 31. O valor efetivamente pago e comprovado pelo empregador, pessoa jurídica, na aqui-
sição de Vale-Transporte, poderá ser deduzido como despesa operacional, na determinação
do lucro real, no período-base de competência da despesa.
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Art. 32. Sem prejuízo da dedução prevista no artigo anterior, a pessoa jurídica empregadora
poderá deduzir do Imposto sobre a Renda devido, valor equivalente à aplicação da alíquota
cabível do Imposto sobre a Renda sobre o montante das despesas comprovadamente reali-
zadas, no período-base, na concessão do Vale-Transporte.

Parágrafo único. A dedução a que se refere este artigo, em conjunto com as de que tratam
as Leis n. 6.297, de 15 de dezembro de 1975, e n. 6.321, de 14 de abril de 1976, não pode-
rá reduzir o imposto devido em mais de 10% (dez por cento), observado o que dispõe o § 3º
do artigo 1º do Decreto-lei n. 1.704, de 23 de outubro de 1979, podendo o eventual excesso
ser aproveitado nos dois exercícios subseqüentes.

Art. 33. Ficam assegurados os benefícios de que trata este Decreto ao empregador que, por
meios próprios ou contratados com terceiros, proporcionar aos seus trabalhadores o deslo-
camento residência-trabalho e vice-versa, em veículos adequados ao transporte coletivo, in-
clusive em caso de complementação do Vale-Transporte.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica nas contratações de transporte di-
retamente com empregados, servidores, diretores, administradores e pessoas ligadas ao
empregador.

Art. 34. A pessoa jurídica empregadora deverá registrar em contas específicas que possibili-
tem determinar, com clareza e exatidão em sua contabilidade, as despesas efetivamente rea-
lizadas na aquisição do Vale-Transporte ou, na hipótese do artigo anterior, os dispêndios e en-
cargos com o transporte do beneficiário, tais como aquisição de combustível, manutenção,
reparos e depreciação dos veículos próprios destinados exclusivamente ao transporte dos
empregados, bem assim os gastos com as empresas contratadas para esse fim.

Parágrafo único. A parcela de custo, equivalente a 6% (seis por cento) do salário básico do
empregado, que venha a ser recuperada pelo empregador, deverá ser deduzida do montante
das despesas efetuadas no período-base, mediante lançamento a crédito das contas que re-
gistrem o montante dos custos relativos ao benefício concedido.

Capítulo VI
Disposições Finais

Art. 35. Os atos de concessão, permissão e autorização vigentes serão revistos para cum-
primento do disposto no artigo 30 deste Regulamento.

Art. 36. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 37. Revogam-se as disposições em contrário e em especial o Decreto n. 92.180, de 19
de dezembro de 1985.

José Sarney – Presidente da República.

Notas sobre o Decreto n. 95.247/87
[1] Revoga o Decreto Federal n. 92.180, de 19 de dezembro de 1985, vide à pág. 64.

[2] Vide Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, à pág. 63.

[3] Vide Lei Federal n. 7.619, de 30 de setembro de 1987, à pág. 70.

[4] Vide Lei Federal n. 5.859, de 11 de dezembro de 1972.
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DECRETO N. 96.856,
DE 28 DE SETEMBRO DE 1988
ATRIBUI AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA AUTONOMIA

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LIMITADA, CRIA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE

TRÂNSITO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, incisos III e V,
da Constituição, decreta:

Art. 1º O Departamento Nacional de Trânsito, do Ministério da Justiça passa a ter autonomia
administrativa e financeira limitada, nos termos do artigo 172, do Decreto-lei n. 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e nas condições fixadas pelo Decreto n. 86.212, de 15 de julho de 1981 e as
constantes deste Decreto.

Art. 2º A autonomia limitada do Departamento Nacional de Trânsito inclui competência para:
I – elaborar com base em dotações específicas, a sua proposta orçamentária, a ser

aprovada na forma da legislação vigente, segundo classificação adotada no Orça-
mento Geral da União;

II – efetuar a discriminação analítica das dotações orçamentárias globais e de outras re-
ceitas que lhe sejam destinadas;

III – fixar ou reajustar os preços de seus serviços, mediante aprovação do Ministro da
Justiça.

Art. 3º Fica instituído, no Departamento Nacional de Trânsito, o Fundo Nacional de Seguran-
ça e Educação de Trânsito – FUNSET, com a finalidade de centralizar recursos e custear des-
pesas relacionadas com pesquisas, educação e segurança de trânsito, registro de veículos e
de seus condutores.

Art. 4º Serão creditados ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito os recur-
sos financeiros, de fontes internas e externas, destinados ao Departamento Nacional de Trân-
sito, observando-se as restrições legais.

Parágrafo único. Constituem, ainda, recursos do Fundo Nacional de Segurança e Educação
de Trânsito:

I – os que lhe forem expressamente consignados no Orçamento Geral da União e em
créditos especiais;

II – as doações, auxílios e subvenções, de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais, estran-
geiras ou internacionais;

III – as importâncias oriundas de convênios, acordos ou ajustes com entidades, de natu-
reza pública ou privada, nacionais, estrangeiras ou internacionais;

IV – as receitas provenientes de operações e atividades que lhe sejam afetas;
V – os saldos do exercício anterior;
VI – os recursos que lhe sejam destinados por lei.

Art. 5º O Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito será gerido pelo Diretor-Ge-
ral do Departamento Nacional de Trânsito, que expedirá instruções normativas regulamenta-
doras de seu funcionamento.

Art. 6º A proposta orçamentária do Departamento Nacional de Trânsito, relativa ao FUNSET,
será submetida à apreciação do Conselho Nacional de Trânsito.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

José Sarney – Presidente da República.
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
DE 5 DE OUTUBRO DE 1988
EXCERTOS DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS

Art. 30. Compete aos Municípios:
I – legislar sobre assuntos de interesse local;
II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas,

sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos
fixados em lei;

IV – criar, organizar e suprir distritos, observada a legislação estadual;
V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os ser-

viços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial;

VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de
educação pré-escolar e de ensino fundamental;

VII – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de
atendimento à saúde da população;

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento
e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e
a ação fiscalizadora federal e estadual.

Art. 21. Compete à União:

XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento
básico e transportes urbanos;

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o

caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições
de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II – os direitos dos usuários;
III – política tarifária;
IV – a obrigação de manter serviço adequado.

Capítulo VII
Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, as-
segurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garan-
tindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos
urbanos.
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NORMA CA/DNER N. 226/89,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1989
DISCIPLINA A DESCENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES A CARGO DO DNER, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS

NORMAS E PROCEDIMENTOS SOBRE CONVÊNIOS

Capítulo I
Introdução

Art. 1º Estas Normas disciplinam a descentralização da execução de atividades a cargo do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, em consonância com os princí-
pios constitucionais, com o Decreto-lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967, com o Decreto-lei
n. 512, de 21 de março de 1969; com o Decreto-lei n. 2.300, de 21 de novembro de 1986;
com o Decreto n. 93.872, de 23 de dezembro de 1986; com a Instrução Normativa n. 12, de
27 de outubro de 1988, da Secretaria do Tesouro Nacional; e demais legislação aplicável.

Art. 2º A execução descentralizada, objeto destas Normas, poderá efetivar-se mediante
convênio celebrado pelo DNER com outros órgãos ou entidades da Administração Pública Fe-
deral, Estadual, Municipal, do Distrito Federal e do Ministério do Exército, quando se tratar da
realização de objetivo de interesse comum e coincidente dos convenentes.

Art. 3º A descentralização poderá ocorrer desde que:
a. os programas sejam de caráter nitidamente locais;
b. o conveniado esteja incumbido de serviços da mesma natureza daqueles a serem delegados;
c. o conveniado esteja devidamente estruturado e aparelhado para o desempenho da ativida-

de a ser delegada;
d. não haja manifesta impraticabilidade ou inconveniência para a celebração do convênio;
e. a despesa esteja prevista no Orçamento da União e/ou no Orçamento do DNER, para o

exercício da celebração do convênio;
f. o Plano de Trabalho tenha sido previamente aprovado.

§ 1º A execução descentralizada poderá ser de iniciativa do DNER ou do Estado, Município,
Distrito Federal, Ministério do Exército ou outra entidade ou órgão diretamente interessado.

§ 2º A proposta de execução descentralizada deverá ser acompanhada de Plano de Trabalho,
o qual, após apreciado pelas unidades competentes do DNER, será submetido à aprovação
do Diretor-Geral do DNER.

§ 3º O Plano de Trabalho constituir-se-á, basicamente, de:
a. identificação do objeto;
b. metas a serem atingidas;
c. etapas ou fases de execução;
d. plano de aplicação dos recursos financeiros;
e. cronograma de desembolso;
f. previsão de início e fim da execução do objeto.

§ 4º Integrará o Plano de Trabalho o projeto básico, sempre que o objeto do convênio com-
preenda a execução de obra ou serviço de engenharia. Entende-se por projeto básico o con-
junto de elementos que defina a obra ou o serviço e que possibilita a estimativa de seu custo
final e do prazo de execução.

§ 5º As reformulações do Plano de Trabalho só poderão ser feitas previamente à execução,
mediante justificativa escrita, apreciada pelas unidades técnicas do DNER e aprovadas pelo
Diretor-Geral do DNER.

Art. 4º A descentralização terá como principal objetivo agilizar e dar maior objetividade às
decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas, ou para prestar ou
obter cooperação.
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§ 1º Quando a descentralização envolver a execução de obra ou serviço de engenharia, será
promovida através do instituto de delegação.

§ 2º Quando a descentralização envolver apenas atividades técnicas, de pesquisas, adminis-
trativas e/ou financeiras, será promovida sob o regime de cooperação.

§ 3º A delegação e a cooperação se formalizarão em instrumento de natureza contratual de-
nominado CONVÊNIO.

Art. 5º Os convênios obedecerão a minutas elaboradas pela Procuradoria-Geral do DNER,
previamente aprovadas pelo Conselho de Administração distinguindo-se em:

a. Convênio de Delegação – em que o DNER delega a execução de atividades de estudos e
projetos, construção, conservação, melhoramento, restauração, pavimentação, e obras-de-
arte especiais integrantes de rodovia federal do “Plano Nacional de Viação” – PNV – Setor
Rodoviário;

b. Convênio de Cooperação – em que o DNER, como executor da Política Nacional dos Trans-
portes – Setor Rodoviário e Agente Delegado da União, presta ou obtém auxílio, cooperação
ou assistência técnica, financeira ou administrativa, a Estados, Municípios, Distrito Federal, in-
clusive para a execução de obras e serviços em rodovias integrantes de Planos Rodoviários
ou de planos e programas regionais ou setoriais, arrecadação de receitas, pesquisa, fiscaliza-
ção de serviços e outras atividades correlatas ou afins.

§ 1º A celebração de convênio para investimento, cuja execução ultrapasse um exercício fi-
nanceiro, condiciona-se à comprovação de que os recursos para os exercícios seguintes es-
tejam assegurados em Plano Plurianual de Investimentos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias
da União e na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º Qualquer que seja o tipo, modalidade ou natureza do convênio, o DNER se reserva sem-
pre, o exercício das atividades de planejamento, supervisão, coordenação, controle e fiscali-
zação, cabendo-lhe estabelecer normas, critérios, programas e princípios a que o convenia-
do ficará sujeito independentemente de estarem expressamente consignados no convênio.

Art. 6º A celebração de convênio, para a realização de serviços ou obras a serem custea-
das, integral ou parcialmente, com recursos externos, dependerá da prévia contratação da
operação de crédito.

Art. 7º O convênio e seus aditivos somente poderão ser celebrados, com prévia manifesta-
ção das unidades técnicas responsáveis pela execução do programa sobre o Plano de Traba-
lho ou sua reformulação e demais aspectos envolvidos, e pela Procuradoria-Geral do DNER.

Art. 8º É vedado:
a. celebração de convênio quando apurado que o órgão ou entidade se encontra em situa-

ção de inadimplência com relação a obrigações decorrentes de instrumentos anteriormen-
te firmados com o DNER;

b. utilização dos recursos em finalidades diversas da estabelecida no convênio, ainda que em
caráter de emergência com posterior cobertura;

c. realização de despesa em data anterior à assinatura do convênio, ou posterior ao término
da sua vigência;

d. previsão de despesa a título de taxa de administração, gerência ou similares, bem como
para contratação de pessoal, a qualquer título, exceto serviços de terceiros diretamente
vinculados à execução do objeto do convênio;

e. aditamento para modificação total do objeto do convênio, ou para alteração do tipo, mo-
dalidade ou natureza do convênio;

f. atribuir efeito financeiro retroativo ao convênio;
g. liberação de recursos para aplicação em prazo superior a 90 (noventa) dias ou em exercí-

cio subseqüente;
h. liberação de recursos antes do prazo fixado para o início da execução do objeto do convênio;
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i. realização de despesa com multas, juros, correção monetária ou financeiras, inclusive refe-
rente a pagamento fora de prazo;

j. celebrar convênio sem prazo ou com prazo superior a 5 (cinco) anos, quando se trate de
obras e serviços de engenharia, e, nos demais casos, superior a 1 (um) ano renovável uma
única vez.

Art. 9º Para melhor se ajustarem à sistemática do trabalho e às peculiaridades do Setor Ro-
doviário, poderá o DNER adotar, nos convênios, as seguintes formas de repasse de recur-
sos financeiros:
a. o adiantamento; ou
b. o reembolso de despesa.

§ 1º Os recursos repassados mediante convênio, sob o regime de adiantamento, deverão ser
mantidos, obrigatoriamente, em conta específica no Banco do Brasil S/A., sem prejuízo da
classificação da transferência como receita orçamentária do órgão ou entidade que os rece-
ba, para utilização em despesa regularmente formalizada, através de dotação consignada em
Orçamento ou em crédito adicional.

§ 2º Quando o conveniado for integrante da “Conta Única” do Tesouro Nacional, os recursos
financeiros comporão o limite do saque do órgão ou unidade executora.

Capítulo II
Da Formalização do Convênio

Art. 10. A entidade ou órgão, dentre os enumerados no artigo 2º destas Normas, que tenha
interesse em executar, por delegação do DNER, obra ou serviço rodoviário federal, receber ou
prestar cooperação, deverá formalizar essa intenção em documento dirigido ao Diretor-Geral
do DNER, instruindo-o com o Plano de Trabalho a que se refere o artigo 3º e seus parágra-
fos, destas Normas.

§ 1º O pedido será examinado pela Diretoria Setorial competente, a qual se manifestará sobre
as metas prioritárias do Governo Federal, a existência de previsão orçamentária, a existência de
projeto básico, e outros aspectos técnicos e financeiros, inclusive quanto à viabilidade do Plano
de Trabalho e respectivos cronogramas físico e financeiro.

§ 2º A seguir, o pedido será encaminhado aos setores financeiro e de Auditoria, a fim de cer-
tificarem a regularidade do conveniado quanto à prestação de contas relativa a convênio ou
convênios anteriormente celebrados.

§ 3º Assim instruído, o processo subirá à apreciação do Diretor-Geral, o qual decidirá a respeito.

§ 4º Autorizada a celebração do convênio, o processo será encaminhado ao setor competen-
te para emitir a Nota de Empenho, se e quando for o caso, e, a seguir, remetido para a Pro-
curadoria-Geral para exame e formalização.

Art. 11. Os serviços e obras conveniados deverão ser executados com fiel observância da le-
gislação federal, em particular do Decreto-lei n. 2.300, de 21 de novembro de 1986, do De-
creto-lei n. 93.872, de 23 de dezembro de 1986, do Decreto n. 94.684, de 24 de julho de
1987 e suas modificações, e destas Normas.

Art. 12. Em se tratando de obra ou serviço de engenharia, deverão ser observadas, pelo con-
veniado, as seguintes disposições:
a. só poderão ser licitados, quando houver projeto básico aprovado pelo DNER, e, contrata-

dos somente quando houver previsão de recursos orçamentários e dentro dos seus quan-
titativos;

b. a execução deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e
final e considerados os prazos de sua execução;

c. é vedado o parcelamento da execução, se existente previsão orçamentária para sua execução
total, salvo insuficiência de recursos ou comprovado motivo de ordem técnica;
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d. na execução parcelada, a cada etapa ou conjunto de etapas, há de corresponder licitação
distinta;

e. em qualquer caso, a autorização da despesa deverá ser feita para o custo final;
f. poderão ser executados nos seguintes regimes:

1 – diretamente pelo próprio conveniado;
2 – indiretamente, mediante contratação com terceiros, nas seguintes modalidades:
2.1 – empreitada a preço global;
2.2 – empreitada por preços unitários;
2.3 – administração contratada; e
2.4 – tarefa.

g. as obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, ca-
tegorias ou classes, exceto quando o projeto-padrão não atender às condições peculiares
do local ou às exigências específicas do empreendimento;

h. quando contratadas com terceiros, deverão ser, necessariamente, precedidas de licitação,
divulgada no Diário Oficial da União, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na
legislação federal;

i. é vedado admitir, prever, incluir, ou tolerar, nos atos de convocação das licitações, ou de
sua dispensa, cláusulas ou condições que:
1. comprometam, restrinjam, ou frustrem o caráter competitivo do procedimento licitatório;
2. estabeleçam preferências ou distinções em razão de naturalidade, da sede ou do domi-

cílio dos licitantes.
j. os preços a serem pagos não poderão ser superiores aos praticados pelo DNER na região.

Parágrafo único. Quando o conveniado executar, diretamente, a obra ou serviço de engenha-
ria, objeto do convênio, o DNER somente efetuará adiantamentos, a partir da segunda parce-
la, ou reembolsará a despesa correspondente, através de medições e faturas, sob o regime
de empreitada, de vez que o convênio é uma forma de execução indireta em relação ao
DNER, a quem caberia a execução direta.

Art. 13. O conveniado responderá perante o DNER pela boa execução, fiscalização e paga-
mento das obras e serviços objeto do convênio, sem prejuízo de o DNER acompanhar e fis-
calizar a sua execução.

Art. 14. A formalização do convênio, mediante “termo”, será obrigatória quando seu valor for
igual ou superior a 1.000 (hum mil) Maior Valor de Referência – MVR; abaixo desse valor, po-
derá ser adotada uma das seguintes alternativas:
a. elaborar o aludido “termo”;
b. estipular as condições essenciais do convênio, em correspondência oficial ou no documen-

to de empenho da despesa.

Art. 15. O “termo” de convênio deverá mencionar, no preâmbulo:
a. o nome das entidades ou órgãos participantes e de seus representantes, com a indicação
dos dispositivos legais que os credenciem;
b. a finalidade do convênio;
c. a sujeição dos convenentes às normas do Decreto-lei n. 2.300, de 21 de novembro de

1986 e do Decreto n. 93.872, de 23 de dezembro de 1986, com suas alterações.

Art. 16. Constituem cláusulas essenciais do convênio, qualquer que seja o instrumento ado-
tado para a sua formalização, as que definam e estabeleçam:
a. o objeto e seus elementos característicos, com a descrição sucinta, clara e precisa, do que

se pretende realizar ou obter;
b. a contribuição de cada um dos convenentes, especificando-se sua participação;
c. os prazos, de início e de conclusão do objeto, bem como a identificação de suas etapas

de execução;
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d. a vigência, que deve ser fixada de acordo com o prazo previsto para a execução do objeto,
expresso no Plano de Trabalho, não superior a 5 (cinco) anos (alínea j, artigo 8º);

e. a declaração de que o Plano de Trabalho faz parte integrante do termo, independentemente
de transcrição;

f. a prerrogativa do DNER de conservar a autoridade normativa e exercer controle e fiscaliza-
ção sobre a execução local;

g. a faculdade do DNER de assumir a execução, no caso de paralisação, para evitar a des-
continuidade do serviço público;

h. a obrigatoriedade de manutenção dos recursos repassados, em conta específica, no Ban-
co do Brasil S/A., exceto quando o executor for integrante da “Conta Única” do Tesouro
Nacional;

i. a proibição da utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no convênio,
inclusive no mercado financeiro, excetuadas as aplicações financeiras expressamente au-
torizadas pela legislação federal específica;

j. a classificação funcional programática e econômica da despesa, mencionando-se o núme-
ro, data e o valor da Nota de Empenho;

l. a obrigatoriedade do conveniado apresentar relatórios de execução e prestar contas dos recur-
sos recebidos, de acordo com o estabelecido em lei, no convênio e nestas Normas;

m. que defina a propriedade dos bens remanescentes na data da conclusão ou extinção do convê-
nio, que, em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos ou construídos;

n. os casos de extinção (denúncia, rescisão ou conclusão), dispondo-se que o convênio po-
derá ser denunciado, por qualquer das partes, e rescindido a qualquer tempo, ficando os
convenentes responsáveis pelas obrigações e beneficiando-se das vantagens somente em
relação ao tempo em que participarem do convênio;

o. a obrigatoriedade de restituição de eventual saldo de recursos ao DNER na data da con-
clusão do objeto ou extinção do convênio;

p. autorização à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, para promover a restituição dos re-
cursos, diretamente junto ao Banco do Brasil S/A., no caso de falta de movimentação da
conta por prazo superior a 30 (trinta) dias consecutivos, sem justa causa, devidamente
comprovada, ouvidos, previamente, a Auditoria/DG e a Secretaria de Controle Interno – CISET
do Ministério dos Transportes;

q. que defina a forma de execução das desapropriações de bens necessários para os servi-
ços ou obra rodoviária objeto do convênio, quando for o caso;

r. que defina as atribuições de cada parte integrante do convênio;
s. que indique a forma de transferência, de liberação e de recolhimento dos recursos finan-

ceiros, quando for o caso;
t. que estabeleça o foro para dirimir as questões não solucionadas pela via administrativa.

Art. 17. Caberá à Diretoria Setorial diretamente vinculada ao objeto do convênio, conduzir a
sua tramitação e à Procuradoria-Geral opinar previamente, sobre a legalidade do ato e proce-
der a lavratura do competente “termo”.

Art. 18. Dentro de 5 (cinco) dias úteis da assinatura do convênio, ou de seus aditivos, bem
como da reformulação do Plano de Trabalho, deverão ser remetidas cópias do respectivo ter-
mo à Secretaria de Controle Interno – CISET, do Ministério dos Transportes à Auditoria da Di-
retoria-Geral e à Divisão Financeira da Diretoria de Administração do DNER, para as verifica-
ções e providências de suas competências.

Art. 19. Deverá ser publicado no Diário Oficial da União, dentro de 20 (vinte) dias, a contar de
sua assinatura, o extrato do convênio e de seus aditivos, independentemente do valor, forma-
lizado ou não como previsto no artigo 14 destas Normas. O extrato aqui referido deverá con-
ter os seguintes elementos:
a. espécie ou natureza;
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b. resumo do objeto;
c. crédito pelo qual correrá a despesa (quando for o caso);
d. número, data de emissão e valor do empenho da despesa (quando for o caso);
e. valor do convênio (quando for o caso);
f. valor a ser liberado no exercício em curso e em cada um dos subseqüentes, se for o caso;
g. prazo de vigência;
h. etapas e fases de execução, conjugadas com o cronograma financeiro, se for o caso;
i. signatários do convênio;
j. data de assinatura.

Capítulo III
Da Execução e do Acompanhamento Físico

Art. 20. O acompanhamento e a avaliação da execução do convênio, pelo DNER, serão feitos
com base em relatórios mensais ou como previsto no convênio, apresentados pelo conveniado,
quando for o caso, juntamente com Prestação de Contas dos recursos financeiros liberados.

§ 1º Os resultados serão avaliados comparando-se os objetivos, metas e produtos constan-
tes do Plano de Trabalho, e o cronograma financeiro inicialmente apresentados e aprovados
(quando for o caso), com os dados constantes do relatório de execução.

§ 2º Qualquer alteração ou modificação, na execução física, em relação ao Plano de Trabalho
original, ou, quando for o caso, na aplicação dos recursos financeiros, deverá ser previamen-
te submetida à apreciação do DNER e somente poderá ser posta em prática após manifesta-
ção escrita do DNER.

§ 3º O DNER se reserva o direito de, independente dos relatórios acima referidos, realizar ins-
peções ao local das obras e serviços.

Art. 21. Para os fins destas Normas, expedirá o DNER “Instruções Normativas”, específicas
para cada área de atividade (estudos e projetos, construção, conservação, manutenção, pa-
vimentação, restauração, pesquisa etc., sobre a execução e o acompanhamento físico e fi-
nanceiro dos convênios, as quais se incorporarão automaticamente a estas Normas e aos
convênios, independente de transcrição.

Capítulo IV
Da Execução e do Acompanhamento Financeiro

Art. 22. A liberação de recursos destinados ao cumprimento do convênio deverá obedecer
ao cronograma de desembolso, em compatibilidade com o Plano de Trabalho aprovado.

§ 1º No caso de convênio em que o repasse se processe sob o regime de adiantamento, a libe-
ração de cada parcela, a partir da segunda, fica condicionada à apresentação, pelo convenia-
do, de relatório de execução e prestação de contas referente à parcela anteriormente liberada.

§ 2º No caso de obra ou serviço de engenharia, a liberação, a partir da segunda parcela, fica
também condicionada à apresentação dos seguintes documentos:
a. cópia integral do processo administrativo de licitação, quando ocorrida, e da contratação;
b. pelo menos 2 (duas) vias do ou dos contratos celebrados, devidamente aprovados e pu-

blicados, por extrato, no Diário Oficial da União;
c. medições mensais e respectivas faturas, devidamente processadas com assistência da fis-

calização do DNER e por esta visadas e certificadas.

§ 3º No caso do convênio em que o repasse se processe sob o regime de reembolso, a liberação
dos recursos fica condicionada à apresentação, pelo conveniado, da seguinte documentação:
a. relatório de execução, com parecer da fiscalização do DNER;
b. cópia integral do processo administrativo de licitação, quando ocorrida, e da contratação;
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c. pelo menos 2 (duas) vias do ou dos contratos celebrados, devidamente aprovados e pu-
blicados, por extrato, no Diário Oficial da União;

d. medições mensais e respectivas faturas, emitidas pelo executor da obra, serviço ou forne-
cimento, processadas com a assistência da fiscalização do DNER e por esta visadas e cer-
tificadas.

§ 4º Os documentos a que se referem as letras a e b do § 2º e b e c do § 3º supra, serão
apresentados uma única vez.

Art. 23. Para acompanhamento do fluxo dos recursos e das aplicações, inclusive avaliação
dos resultados, o conveniado manterá registros contábeis específicos e apresentará relatórios
de execução e prestação de contas ao DNER, com periodicidade não superior a 90 (noven-
ta) dias, conforme previsto no convênio e nestas Normas.

Parágrafo único. Analisado o relatório pela Diretoria Setorial vinculada ao convênio, será reme-
tido à Auditoria/DG e à Secretaria de Controle Interno – CISET, do Ministério dos Transportes,
para os fins de direito.

Art. 24. Serão imediatamente suspensas as liberações de recursos financeiros, quando fo-
rem constatadas irregularidades ou inadimplência na apresentação dos relatórios de execu-
ção ou das prestações de contas, ou quando não apresentados os relatórios e as prestações
de contas.

Art. 25. Os recursos recebidos pelo DNER, e destinados à execução de convênio, serão clas-
sificados como receita orçamentária, constituindo transferências correntes ou de capital, con-
forme sua destinação originária e considerada a fonte específica que os identifiquem.

Art. 26. Quando os partícipes forem integrantes da “Conta Única” do Tesouro Nacional, as
parcelas a serem liberadas comporão o limite de saque do órgão ou entidade executora do
convênio e constituirão despesa do DNER.

Art. 27. As faturas, medições, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos de des-
pesa integrantes das prestações de contas, deverão ser emitidos em nome do conveniado,
devidamente identificados com o número do convênio, e deverão ser mantidos em arquivo,
em boa ordem, no próprio local em que foram contabilizados, à disposição dos órgãos fede-
rais de controle interno e externo.

Capítulo V
Da Prestação de Contas

Art. 28. Toda e qualquer pessoa física ou jurídica que utiliza, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, ou do DNER, assuma obrigações de natureza pecuniária, estão obrigados a
prestar contas segundo o aqui disposto (Constituição, artigo 70 parágrafo único).

Parágrafo único. A utilização de dinheiro público impõe o dever de justificar e comprovar o seu
bom e regular emprego, na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das au-
toridades federais competentes.

Art. 29. Os órgãos e entidades que recebam recursos através de convênio celebrado com o
DNER, ficam sujeitos à prestação de contas, a qual será basicamente constituída dos seguin-
tes documentos:

1. No caso de convênio com repasses sob o regime de adiantamento:
a. balancete financeiro, ou demonstração da execução da receita e despesa;
b. relação dos pagamentos efetuados;
c. cópia do extrato da conta bancária, quando o conveniado não for integrante da “Conta

Única” do Tesouro Nacional;
d. conciliação do saldo bancário (quando for o caso);
e. relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos;
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f. cópia do termo de aceitação provisória ou definitiva da obra, quando o convênio objetivar a
execução de obra ou serviço de engenharia, e, nos demais casos, de aceitação definitiva;

g. comprovante de recolhimento, ao DNER, dos recursos não aplicados (se for o caso), e se
tratar de recursos liberados no próprio exercício; ou ao Tesouro Nacional, mediante DARF,
quando se tratar de recursos liberados em exercícios anteriores;

h. relatório de execução demonstrando a posição acumulada até o mês da prestação de con-
tas, inclusive;

i. certificado de Auditoria Interna ou Externa, do conveniado, com expressa declaração de que:
a. o serviço, obra ou fornecimento foi regular e efetivamente prestado, executado ou con-

cluído;
b. os recursos financeiros tiveram boa e regular aplicação; uns e outros com fiel observân-

cia das disposições do convênio, das leis, regulamentos e atos normativos federais, em
particular destas Normas.

2. No caso de convênio com repasses sob o regime de reembolso:
a. relação dos pagamentos efetuados, com os correspondentes comprovantes devidamente

visados e certificados pela fiscalização do DNER;
b. relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, com os correspondentes com-

provantes visados e certificados pela fiscalização do DNER;
c. em se tratando de obra ou serviço de engenharia, termo de aceitação provisória ou defini-

tiva; nos demais casos, termo de aceitação definitiva;
d. relatório de execução demonstrando a posição acumulada até o mês da prestação de con-

tas, inclusive, devidamente analisado pela fiscalização do DNER;
e. certificado de Auditoria Interna ou Externa, do conveniado, com expressa declaração de que:

a. o serviço, obra ou fornecimento foi regular e efetivamente prestado, executado ou con-
cluído;

b. os recursos financeiros tiveram boa e regular aplicação; uns e outros com fiel observân-
cia das disposições do convênio, das leis, regulamentos e atos normativos federais, em
particular destas Normas.

Art. 30. A apresentação da prestação de contas do convênio deverá ocorrer:
a. na periodicidade convencionada, que não poderá ultrapassar cada 90 (noventa) dias de

sua vigência; e
b. até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do término da sua vigência.

Art. 31. Quando a contribuição do conveniado consistir em contrapartida financeira, a pres-
tação de contas evidenciará as despesas realizadas à conta de recursos próprios, mediante
os seguintes documentos:
a. balancete financeiro ou demonstração da execução da receita e despesa;
b. relação dos pagamentos efetuados.

Art. 32. Caberá aos órgãos do sistema de controle interno do DNER (Auditoria da Diretoria-
Geral) e do Ministério dos Transportes (Secretaria de Controle Interno – CISET), em conformi-
dade com o disposto no artigo 74 da Constituição, fiscalizar a execução do convênio, median-
te vistorias locais com a periodicidade julgada necessária.

Parágrafo único. Os órgãos aqui referidos adotarão, dentre outros, os seguintes procedimentos:
a. avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual de Investimentos, da Lei

de Diretrizes Orçamentárias, da execução dos programas e orçamentos anuais, em rela-
ção a cada um dos convênios;

b. comprovação da legalidade e avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência da ges-
tão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da aplicação dos recursos repassados;

c. controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da
União/DNER, em relação a cada convênio;
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d. dar imediato conhecimento ao Tribunal de Contas da União, de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, sob pena de não o fazendo responderem solidariamente;

e. apoiamento ao controle externo no exercício da sua missão institucional.

Art. 33. A prestação de contas deverá ser examinada:
a. quanto à eficácia da execução do convênio, ou seja, sobre a produção dos resultados de-

sejados – pela Diretoria Setorial responsável pela execução do convênio;
b. quanto à efetividade ou realidade dos resultados, o fiel cumprimento das cláusulas conven-

cionadas e das normas legais aplicáveis – pela Auditoria da Diretoria-Geral do DNER e pela
Secretaria de Controle Interno – CISET do Ministério dos Transportes.

Art. 34. O Conselho de Administração do DNER, com base em manifestação da Auditoria da
Diretoria-Geral e da Diretoria Setorial, aprovará ou não a prestação de contas do conveniado,
total ou parcialmente, apreciando, quando for o caso, qualquer impugnação, adotando as pro-
vidências cabíveis para eventual ressarcimento e fazendo comunicação da ocorrência à Secre-
taria de Controle Interno – CISET do Ministério dos Transportes para instauração da Tomada de
Contas Especial do conveniado.

Art. 35. No caso de inadimplência ou irregularidade, apuradas em processo regular de Tomada
de Contas Especial levantada pela Secretaria de Controle Interno – CISET do Ministério dos
Transportes, comunicada à Secretaria do Tesouro Nacional, esta poderá determinar ao Banco
do Brasil S/A. a retenção de transferências previstas na Constituição, quando a entidade deve-
dora (conveniado) for Estado, Município ou o Distrito Federal.

Capítulo VI
Da Inadimplência e da Extinção do Convênio

Art. 36. Constituem motivos para a denúncia ou rescisão do convênio, o descumprimento de
quaisquer de suas cláusulas e condições, particularmente a constatação das seguintes situações:
a. aplicação dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b. aplicação dos recursos no mercado financeiro, excetuadas as autorizações expressamen-

te contidas na legislação federal específica;
c. falta de apresentação dos relatórios de execução, nos prazos estabelecidos;
d. falta de prestação de contas, nos prazos estabelecidos;
e. retardamento no início da execução, por mais de 30 (trinta) dias a partir do recebimento

dos recursos financeiros, salvo motivo justificado;
f. retardamento ou atraso, superior a 30 (trinta) dias a partir do recebimento dos recursos, na

liquidação de débitos para com terceiros, decorrentes do convênio;
g. paralisação da obra ou serviço por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou in-

tercalados, salvo motivo justificado.

Art. 37. A inadimplência ou irregularidade inabilita o conveniado a participar de novos convê-
nios com o DNER, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

Art. 38. A prestação de contas final do conveniado, uma vez examinada consoante previsto
nestas Normas, será submetida ao Tribunal de Contas da União para os fins do disposto no
parágrafo único do artigo 70 e no artigo 71, incisos II e VI da Constituição.

Capítulo VII
Disposições Gerais

Art. 39. Quando outras entidades ou órgãos públicos, federais, estaduais, municipais, do
Distrito Federal ou do Ministério do Exército, propuserem ao DNER a delegação ou a coope-
ração, de suas atividades, deverá ser observado, no que couber, o disposto nestas Normas.

Parágrafo único. O convênio decorrente deverá ser submetido à homologação do Conselho
de Administração do DNER, como condição de validade, ficando uma via ou cópia autentica-
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da registrada e arquivada na Procuradoria-Geral do DNER, acompanhada da respectiva pu-
blicação no Diário Oficial da União.

Art. 40. Os procedimentos estabelecidos nestas Normas aplicam-se aos casos de dispensa
de formalização do “termo de convênio”.

Art. 41. Para os efeitos destas Normas, foram adotadas as seguintes convenções:
a. MINISTÉRIO – Ministério dos Transportes;
b. DNER – Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
c. ESTADO – Unidade Federada;
d. MUNICÍPIO – Prefeitura Municipal;
e. CONVENIADO – o órgão ou entidade Federal, Estadual, Municipal, do Distrito Federal ou

do Ministério do Exército, que recebe encargos do DNER;
f. CONVENENTES – as partes signatárias do convênio;
g. EXECUTOR – a quem for confiada a execução de obras, serviço, ou fornecimento;
h. INTERVENIENTE – quem intervém, com ingerência limitada ao assunto objeto da inter-

venção.

Art. 42. Somente poderão ser celebrados convênios sem comprometimento de recursos fede-
rais, se a parte conveniada indicar, expressamente, a fonte de recursos financeiros que custea-
rão as despesas.

Art. 43. Ficam fazendo parte integrante destas Normas, bem como de todos os convênios,
independentemente de transcrição, os seguintes atos normativos, além de outros, da mesma
natureza, que venham a ser editados:
a. Instrução Normativa n. 2/CISET/SAORI/88, de 10 de junho de 1988, do Secretário de Con-

trole Interno do Ministério dos Transportes;
b. Norma de Execução n. 11, de 6 de setembro de 1988, do Secretário de Controle e Fisca-

lização, da Secretaria do Tesouro Nacional, publicada no Diário Oficial da União de 9 de se-
tembro de 1988 (págs. 17.329 a 17.331);

c. Instrução Normativa n. 12, de 27 de outubro de 1988, do Secretário do Tesouro Nacional,
publicada no Diário Oficial da União de 31 de outubro de 1988 (págs. 20.926 a 20.930);

d. Instrução Normativa n. 5/CISET/SAORI/88, de 19 de dezembro de 1988, do Secretário de
Controle Interno do Ministério dos Transportes;

e. Instrução Normativa n. 10, de 7 de julho de 1989, do Secretário do Tesouro Nacional, pu-
blicada do Diário Oficial da União de 10 de julho de 1989 (págs. 11.264 a 11.278).

Capítulo VIII
Das Disposições Transitórias

Art. 44. Todos os convênios em vigor na data da publicação destas Normas deverão ser re-
vistos e substituídos por novos instrumentos em conformidade com o aqui estabelecido.

§ 1º Poderá o Diretor-Geral determinar a denúncia ou rescisão de convênio, em função do in-
teresse e da conveniência administrativa, ou de inadaptação a estas Normas.

§ 2º Somente poderão ser mantidos os convênios que tenham previsão orçamentária para co-
bertura das despesas no corrente exercício de 1989, observada a descrição dos indicadores
especificados nas rubricas orçamentárias.

§ 3º Não poderão ser mantidos os convênios que, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, não estejam com as prestações de contas apresentadas e aprovadas, aplicando-se em
tais casos o disposto no artigo 37 destas Normas.

§ 4º Os convênios para execução de obras e serviços de engenharia, quando firmados sem encar-
gos financeiros para o DNER/União, não poderão ser transformados em convênios com encargos
financeiros, até o término do prazo de sua duração ou sua denúncia.
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§ 5º Dentro dos 30 (trinta) dias úteis, seguintes à aprovação destas Normas pelo Conselho de Ad-
ministração, cada Diretoria Setorial deverá apresentar ao Diretor-Geral um relatório resumido so-
bre a situação de cada convênio sob sua responsabilidade, para os fins previstos nestas Normas.

§ 6º Caberá à Procuradoria-Geral formalizar as medidas cabíveis para atender ao disposto nes-
te artigo logo após a publicação destas Normas, submetendo-as à aprovação do Diretor-Geral.

Art. 45. Estas Normas enquadram-se ao disposto nos artigos 81 e 82 do Decreto-lei n.
2.300, de 21 de novembro de 1986, em razão do que submeter-se-ão à aprovação do Minis-
tro dos Transportes, entrando em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União.

Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário.

NORMA COMPLEMENTAR N. 255,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1989
COMPLEMENTA A NC N. 147/DR.TP, ACRESCENTANDO OU ADAPTANDO ARTIGOS ESPECÍFICOS AOS

ÔNIBUS RODOVIÁRIOS DE DOIS ANDARES

ÔNIBUS RODOVIÁRIO DE DOIS ANDARES

Art. 1º Na construção dos ônibus rodoviários de dois andares serão observadas as disposi-
ções da NC n. 147/Dr.TP, suplementada pelos artigos específicos expressos nesta Norma.

Art. 2º O chassi para a construção do ônibus de dois andares deve ser apropriado a esta fi-
nalidade, comprovada pela declaração expressa do fabricante do chassi.

Art. 3º A altura interna (pé-direito) dos dois andares no corredor longitudinal será:
a. no primeiro andar a altura mínima de 1,80m;
b. no segundo andar será admitida a altura mínima de 1,70m.

Art. 4º No acesso ao 2º pavimento a escada terá: degraus com a altura (espelho) máxima
de 0,26m; profundidade mínima de 0,25m e largura mínima de 0,40m, guarnecida de corri-
mão em toda extensão.

Art. 5º O bagageiro terá a capacidade volumétrica máxima de 15m3 e mínima de 13m3, di-
mensionado em função do número de passageiros com uma porta externa de acesso.

Art. 6º As saídas de emergência serão constituídas de duas janelas duplas, não contíguas,
em cada lado do ônibus nos dois andares; no teto um alçapão para saída de emergência com
as dimensões mínimas de 0,50m por 0,40m. Essas janelas no andar inferior, ficarão localiza-
das junto às concentrações das poltronas.

Parágrafo único. Quando a altura externa desses ônibus ultrapassar 4,20m, a saída no teto
será facultativa.

Art. 7º A estabilidade dos ônibus de dois andares será objeto de exame por órgão compe-
tente, que levará em consideração: o modelo e a velocidade máxima de cruzeiro, o compor-
tamento do veículo nas curvas e com a lotação parcial, passageiros e bagagens arrumados
na situação mais desfavorável.

Art. 8º Na numeração das poltronas, será adotado o critério estabelecido na NC n. 147/Dr.TP,
com os números precedidos da letra “A” para as poltronas do 1º andar e “B” para o 2º andar.

Art. 9º Os ônibus de dois andares com lotação superior a 52 passageiros, poderão dispor
de duas portas de acesso.

Art. 10. Os ônibus de dois andares têm que dispor do aparelho de frenagem eletromagnéti-
ca, desaceleração e estabilização de velocidade denominado “Relentizador” ou estabilizador.

Geraldo de Oliveira Pessoa – Diretor de Transporte de Passageiros.
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DECRETO
DE 6 DE JUNHO DE 1991
CRIA COMISSÃO ESPECIAL PARA ELABORAR ANTEPROJETO DO NOVO

CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO

O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, usando
de atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso XXV, da Constituição, decreta:

Art. 1º Fica criada Comissão Especial com o objetivo de elaborar anteprojeto do novo Có-
digo Nacional de Trânsito.

Parágrafo único. O Coordenador e os membros da Comissão serão designados e nomeados
pelo Ministro da Justiça.

Art. 2º A Comissão terá o prazo de até 120 dias contados de sua instalação, para concluir
os trabalhos.

Art. 3º Os órgãos da Administração Pública Federal deverão prestar as contribuições que
lhe forem solicitadas para o cumprimento dos objetivos da Comissão.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Itamar Franco – Presidente da República, no exercício da Presidência.

PORTARIA N. 330,
DE 7 DE JULHO DE 1992[1]

DETERMINA A PUBLICAÇÃO DO ANTEPROJETO DE LEI DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO, E FIXA

PRAZO DE 30 DIAS PARA RECEBIMENTO DE SUGESTÕES PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

O Ministro de Estado da Justiça, no uso de sua atribuições legais e objetivando receber con-
tribuições da comunidade, resolve:

I – Determinar a publicação do Anteprojeto de Lei do Código Brasileiro de Trânsito, ela-
borado pela Comissão Especial criada pelo Decreto de 6 de junho de 1991;[2]

II – Fixar o prazo de 30 dias para o recebimento das sugestões, que deverão ser envia-
das para o Ministério da Justiça, no seguinte endereço:
Conselho Nacional do Trânsito – CONTRAN
Esplanada dos Ministérios,
Bloco “T” – Ed. Sede, Sala 530
CEP 70064-900, Brasília, DF

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Notas sobre a Portaria n. 330/92
[1] Publicado no DOU de 13 de julho de 1992, fls. 8.959 a 8.970, inclusive o Anteprojeto de

Lei do Código Brasileiro de Trânsito.

[2] Vide Decreto Federal de 6 de junho de 1991, à pág. 89.
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LEI N. 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993[1]

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 perti-
nentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbi-
to dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração dire-
ta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as so-
ciedades 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, per-
missões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão ne-
cessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre ór-
gãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de von-
tade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a de-
nominação utilizada.

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isono-
mia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julga-
da em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao ins-
trumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

§ 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 e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos lici-
tantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o especí-
fico objeto do contrato;

II – estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previden-
ciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se
refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos finan-
ciamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no
artigo 3º da Lei n. 8.248, de 23 de outubro de 1991.

§ 2º Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência
sucessivamente, aos bens e serviços:

I – produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional;
II – produzidos no País;
III – produzidos ou prestados por empresas brasileiras.

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

§ 4º (Vetado).



Art. 4º Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se re-
fere o artigo 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabe-
lecido 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 artigo 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 dife-
renciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo
quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da au-
toridade competente, devidamente publicada.

§ 1º Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos por critérios previs-
tos 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 prin-
cipal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a que
se referem.

Seção II
Das Definições

Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:
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, transporte, locação de bens, pu-
blicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;

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 supe-

rior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea c do inciso I do artigo 23
desta Lei;

VI – Seguro-garantia – o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumi-
das por empresas em licitações e contratos;

VII – Execução direta – a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração pelos pró-
prios meios;

VIII – Execução indireta – a que o órgão ou entidade contrata com terceiros, sob qualquer
dos seguintes regimes:
a. empreitada por preço global – quando se contrata a execução da obra ou do ser-

viço por preço certo e total;
b. empreitada por preço unitário – quando se contrata a execução da obra ou do ser-

viço por preço certo de unidades determinadas;
c. (vetado);
d. tarefa – quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo,

com ou sem fornecimento de materiais;
e. empreitada integral – quando se contrata um empreendimento em sua integralida-

de compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessá-
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rias 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 téc-
nicos 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, ins-
talações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o cará-
ter competitivo para a sua execução;

e. subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreenden-
do 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 dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personali-
dade 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 Administra-
ção 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 Municí-
pios, o que for definido nas respectivas leis;

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.

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:
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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 proje-
to 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 exa-

me 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 obri-

gações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financei-
ro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

IV – o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Pluria-
nual de que trata o artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso.

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

§ 4º É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e servi-
ços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais
do projeto básico 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 tecnica-
mente 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 realiza-
dos 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 fi-
nal de cada período de aferição até a do respectivo pagamento, que será calculada pelos mes-
mos 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 aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de
inexigibilidade de licitação.

Art. 8º A execução das obras e dos serviços deve programar-se, 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 artigo 26 desta Lei.

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 bá-

sico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
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detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controla-
dor, 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 Adminis-
tração 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 Considera-se 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, forneci-
mentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação.

Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas:
I – execução direta;
II – execução indireta, nos seguintes regimes:

a. empreitada por preço global;
b. empreitada por preço unitário;
c. (vetado);
d. tarefa;
e. empreitada integral.

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por ti-
pos, categorias ou classes, exceto quando o projeto-padrão não atender às condições pecu-
liares 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:

I – segurança;
II – funcionalidade e adequação ao interesse público;
III – economia na execução, conservação e operação;
IV – possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas

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;
VII – impacto ambiental.

Seção IV
Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se 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;
IV – fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
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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).

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

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

§ 3º A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de in-
tegrantes 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 integran-
tes 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 indica-
ção dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e respon-
sabilidade de quem lhe tiver dado causa.

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
I – atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especifica-

ções 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 – submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor pri-
vado;

IV – ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculia-
ridades do mercado, visando economicidade;

V – balizar-se 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 Administra-
ção, na imprensa oficial.

§ 3º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiari-
dades 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, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legis-
lação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igual-
dade 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 ra-
zão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.

95O

1993 LEGISLAÇÃO DA UNIÃO



§ 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 con-

sumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, me-
diante adequadas técnicas quantitativas de 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 artigo 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 unitá-
rio, 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.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de dispensa de licitação pre-
vistos no inciso IX do artigo 24.

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 concor-
rência, 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;
c. permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do

artigo 24 desta Lei;
d. investidura;
e. venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de

governo;
f. alienação, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens

imóveis construídos e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de progra-
mas habitacionais de interesse social, por órgãos ou entidades da Administração
Pública especificamente criados para esse fim.

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 avalia-

ção de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à esco-
lha de outra forma de alienação;

b. permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração
Pública;

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 Admi-

nistração Pública, em virtude de suas finalidades;
f. venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Adminis-

tração Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe.
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§ 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 poderá conceder direito real de uso de bens imóveis, dispensada licita-
ção, quando o uso se destina a outro órgão ou entidade da Administração Pública.

§ 3º Entende-se por investidura, para os fins desta Lei, a alienação aos proprietários de imó-
veis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar ina-
proveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ul-
trapasse a 50% (cinqüenta por cento) do valor constante da alínea a do inciso II do artigo 23
desta Lei.

§ 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.

§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em ga-
rantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hi-
poteca em 2º grau em favor do doador.

§ 6º Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não superior ao
limite previsto no artigo 23, inciso II, alínea b desta Lei, a Administração poderá permitir o leilão.

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

Art. 19. Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de procedi-
mentos 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.

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 residen-
tes ou sediados em outros locais.

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências e das tomadas de
preços, dos concursos e dos leilões, embora realizadas no local da repartição interessada, de-
verão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:

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;

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 Muni-
cipal, ou do Distrito Federal;

III – em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circu-
lação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, forneci-
do, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da li-
citação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição.
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§ 1º O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e ob-
ter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação.

§ 2º O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será:
I – quarenta e cinco dias para:

a. concurso;
b. concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreita-

da integral ou quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”.
II – trinta dias para:

a. concorrência, nos casos não especificados na alínea b do inciso anterior;
b. tomada de preços, quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e

preço”;
III – quinze dias para tomada de preços, nos casos não especificados na alínea b do in-

ciso anterior, ou leilão;
IV – cinco dias úteis para convite.

§ 3º Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publica-
ção do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edi-
tal ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde.

§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
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 ini-
cial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigi-
dos 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 obje-
to, 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 es-
tenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu in-
teresse 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 tra-
balho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos
vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com ante-
cedência 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 penhora-
dos, ou para a alienação de bens imóveis prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior lan-
ce, igual ou superior ao valor da avaliação.

§ 6º Na hipótese do § 3º deste artigo, existindo na praça mais de três possíveis interessados, a
cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mí-
nimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações.
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§ 7º Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impos-
sível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no § 3º deste artigo, essas circuns-
tâncias 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 § 2º deste artigo, a Administração somente poderá exigir do licitante não
cadastrado os documentos previstos nos artigos 27 a 31, que comprovem habilitação com-
patível com o objeto da licitação, nos termos do edital.

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:
a. convite – até Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros);
b. tomada de preços – até Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros);
c. concorrência – acima de Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros).

II – para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
a. convite – até Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros);
b. tomada de preços – até Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de cruzeiros);
c. concorrência – acima de Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de

cruzeiros).

§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas par-
celas 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.

§ 2º Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos termos do pará-
grafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra há de correspon-
der licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação.

§ 3º A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu ob-
jeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no artigo 19, como
nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste últi-
mo caso, observados os limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou entida-
de dispuser de cadastro internacional de fornecedores, ou o convite, quando não houver for-
necedor do bem ou serviço no País.

§ 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 na-
tureza e no mesmo local que possam ser realizados 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 daquele do exe-
cutor da obra ou serviço.

§ 6º As organizações industriais da Administração Federal Direta, em face de suas peculiari-
dades, obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I deste artigo também para suas com-
pras 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.

Art. 24. É dispensável a licitação:
I – para obras e serviços de engenharia de valor até cinco por cento do limite previsto na alí-

nea 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;
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II – para outros serviços e compras de valor até 5% (cinco 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;

III – nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;
IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgên-

cia 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
concluídos no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininter-
ruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorroga-
ção 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 nor-
malizar o abastecimento;

VII – quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores
aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos ór-
gãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do artigo 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;

VIII – para 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, des-
de que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

IX – quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos ca-
sos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de
Defesa Nacional;

X – para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precí-
puas da Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem
a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segun-
do avaliação prévia;

XI – na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüên-
cia 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 ne-
cessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas di-
retamente com base no preço do dia;

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 repu-
tação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

XIV – para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico
aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifes-
tamente vantajosas para o Poder Público;

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 Adminis-
tração e de edições técnicas oficiais, bem como para a prestação de serviços de infor-
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mática à pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem
a Administração Pública, criados para esse fim específico;

XVII – para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, ne-
cessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica,
junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusivi-
dade for indispensável para a vigência da garantia;

XVIII – nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embar-
cações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando em es-
tada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de
suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando
a exigüidade 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 in-
ciso II do artigo 23 desta Lei;

XIX – para as compras de materiais 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, me-
diante parecer de comissão instituída por decreto;

XX – na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos
e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração Pública,
para a prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço
contratado seja compatível com o praticado no mercado.

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial:
I – para a aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser forne-

cidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a prefe-
rência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de ates-
tado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a li-
citação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patro-
nal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

II – para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta Lei, de na-
tureza 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.

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

§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado super-
faturamento, 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 artigo 17 e nos incisos III a XX do artigo 24,
as situações de inexigibilidade referidas no artigo 25, necessariamente justificadas, e o retar-
damento previsto no final do parágrafo único do artigo 8º desta Lei deverão ser comunicados
dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto nes-
te artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
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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.

Seção II
Da Habilitação

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, docu-
mentação relativa à:

I – habilitação jurídica;
II – qualificação técnica;
III – qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal.

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, acompa-
nhado 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 expedi-
do pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em:
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, re-

lativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e com-
patível com o objeto contratual;

III – prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicí-
lio 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 Tem-
po de Serviço – FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encar-
gos sociais instituídos por Lei.

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I – registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em

características, quantidades e prazo com o objeto da licitação, e indicação das ins-
talações 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 mem-
bros 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 condi-
ções 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 licita-
ções pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas
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de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competen-
tes, limitadas as exigências à:

I – capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu qua-
dro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível su-
perior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de caracte-
rísticas semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância
e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mí-
nimas ou prazos máximos;

II – (vetado):
a. (vetado);
b. (vetado).

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágra-
fo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.

§ 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 tem-
po ou de 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 li-
citação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal
da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedadas as exigências de propriedade e de lo-
calização prévia.

§ 7º (Vetado):
I – (vetado);
II – (vetado).

§ 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 ex-
clusivamente por critérios objetivos.

§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especiali-
zação, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contrata-
do, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação téc-
nico-operacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra ou
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equi-
valente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

§ 11. (Vetado).

§ 12. (Vetado).

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigí-

veis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, poden-
do ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses
da data de apresentação da proposta;
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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 artigo 56
desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.

§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante
com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, ve-
dada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lu-
cratividade.

§ 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 artigo 56 desta
Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes
e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

§ 3º O capital mínimo ou 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 compro-
vação 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 impor-
tem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada
esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

§ 5º A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através
do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo ad-
ministrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índi-
ces e valores não usualmente adotados para a correta avaliação de situação financeira suficiente
ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

§ 6º (Vetado).

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 Adminis-
tração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

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

§ 2º O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1º do artigo 36 substitui os docu-
mentos enumerados nos artigos 28 e 29, exclusive aqueles de que tratam os incisos III e IV
do artigo 29, obrigada a parte a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de
fato impeditivo da habilitação, e a apresentar o restante da documentação prevista nos arti-
gos 30 e 31 desta Lei.

§ 3º A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro cadastral emiti-
do 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 juramenta-
do, 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 seus
elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da docu-
mentação fornecida.
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§ 6º O disposto no § 4º deste artigo, no § 1º do artigo 33 e no § 2º do artigo 55 não se apli-
ca 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 exte-
rior, 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, observar-
se-ão 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 artigos 28 a 31 desta Lei por parte de
cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financei-
ra, 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 pe-
quenas empresas assim definidas em Lei;

IV – impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação através
de mais de um consórcio ou isoladamente;

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, obrigatoriamen-
te, 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 consti-
tuição 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.

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

§ 2º É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros ór-
gãos ou entidades da Administração Pública.

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

Art. 36. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização,
subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos elementos
constantes da documentação relacionada nos artigos 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 res-
pectivo registro cadastral.
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Art. 37. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito
que deixar de satisfazer as exigências do artigo 27 desta Lei, ou as estabelecidas para clas-
sificação cadastral.

Seção IV
Do Procedimento e Julgamento

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrati-
vo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a in-
dicação 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 artigo 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;
VIII – recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e

decisões;
IX – despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamen-

tado 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.

Art. 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações si-
multâneas ou sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no artigo 23, inciso l,
alínea c desta Lei, o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pú-
blica 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 lici-
tação, 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, consideram-se licitações simultâneas aquelas com ob-
jetos 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.

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repar-
tição 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 documen-
tação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes e indicará, obrigatoriamen-
te, 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 artigo 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto
da licitação;
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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 lo-

cal onde possa ser examinado e adquirido;
VI – condições para participação na licitação, em conformidade com os artigos 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 se-

rão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às con-
dições 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 – critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, vedada a fi-
xação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a
preços de referência;

XI – critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, ad-
mitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apre-
sentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela;

XII – (vetado);
XIII – limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou ser-

viços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, eta-
pas 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;
b. cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a dispo-

nibilidade 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;
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 auto-
ridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias inte-
grais 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, especifica-

ções e outros complementos;
II – orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;
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, considera-se como adimplemento da obrigação con-
tratual 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.
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§ 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 dispensados:

I – o disposto no inciso XI deste artigo;
II – a atualização financeira a que se refere a alínea c do inciso XIV deste artigo, corres-

pondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista
para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.

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 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 artigo 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.

§ 3º A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do pro-
cesso 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 sub-
seqüentes.

Art. 42. Nas concorrências de âmbito internacional o edital deverá ajustar-se 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, igual-
mente 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 vigen-
te no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.

§ 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 estrangei-
ros serão acrescidas dos gravames conseqüentes dos mesmos tributos que oneram exclusi-
vamente 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 estran-
geira 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 proce-
dimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais van-
tajosa 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 des-
pacho motivado do órgão executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade
imediatamente superior.

§ 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 concor-

rentes, e sua apreciação;
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II – devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as res-
pectivas 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, promovendo-se a desclassificação das
propostas desconformes ou incompatíveis;

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

VI – deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do ob-
jeto 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 circunstancia-
da, 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 in-
clusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que couber, ao concurso, ao lei-
lão, à tomada de preços e ao convite.

§ 5º Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e abertas as propos-
tas (inciso III), não cabe desclassificá-los 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 de-
corrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

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

§ 1º É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subje-
tivo 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, in-
clusive 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 unitário 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 pró-
prio licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

§ 4º O disposto no parágrafo anterior se aplica também às propostas que incluam mão-de-
obra estrangeira ou importações de qualquer natureza.

Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de Licitação ou o
responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios pre-
viamente 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.
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§ 1º Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso:
I – a de menor preço – quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Ad-

ministração 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 direi-

to real de uso.

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

§ 4º Para contratação de bens e serviços de informática, a Administração observará o disposto
no artigo 3º da Lei n. 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores especi-
ficados em seu § 2º e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação “técnica e preço”, permiti-
do o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo.

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

Art. 46. Os tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço” serão utilizados exclusiva-
mente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de
projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em ge-
ral, e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e exe-
cutivos, ressalvado o disposto no § 4º do artigo anterior.

§ 1º Nas licitações do tipo “melhor técnica” será adotado o seguinte procedimento claramen-
te 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 se-
rem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobili-
zadas para a sua execução;

II – uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de
preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumen-
to convocatório e à negociação das condições propostas, com a proponente melhor clas-
sificada, com base nos orçamentos detalhados apresentados e respectivos preços unitá-
rios e tendo como referência o limite representado pela proposta de melhor preço entre os
licitantes que obtiveram a valorização mínima;

III – no caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado, su-
cessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a con-
secução de acordo para a contratação;

IV – as propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preli-
minarmente 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 pa-
rágrafo anterior, o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório:

I – serão feitas a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo com cri-
térios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório;
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II – a classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das va-
lorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabe-
lecidos 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 Adminis-
tração 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.

§ 4º (Vetado).

Art. 47. Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modali-
dade de execução de empreitada por preço global, a Administração deverá fornecer obriga-
toriamente, 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 manifesta-

mente inexeqüíveis, 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 com-
patíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente es-
pecificadas no ato convocatório da licitação.

Parágrafo único. 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 referi-
das neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.

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 com-
provado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 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 artigo 59 desta Lei.

§ 2º A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no pa-
rágrafo único do artigo 59 desta Lei.

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

§ 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplicam-se aos atos do procedimento de dis-
pensa e de inexigibilidade de licitação.

Art. 50. A Administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classi-
ficação 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 cancela-
mento, 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 perten-
centes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação.
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§ 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 ser-
vidor formalmente designado pela autoridade competente.

§ 2º A comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua altera-
ção 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 pra-
ticados 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, ve-
dada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período sub-
seqüente.

§ 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 artigo 22 desta Lei deve ser precedido de re-
gulamento 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 executá-lo
quando julgar conveniente.

Art. 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela Administra-
ção, procedendo-se 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 lei-
lão, 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.

§ 4º O edital de leilão deve ser amplamente divulgado principalmente no município em que se
realizará.

Capítulo III
Dos Contratos

Seção I
Disposições Preliminares

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

§ 1º Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execu-
ção, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das par-
tes, 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, data-base e periodicidade do

reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adim-
plemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV – os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observa-
ção 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 administrati-

va prevista no artigo 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 con-

vite 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 habi-
litação e qualificação exigidas na licitação.

§ 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 artigo 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 ca-
racterísticas e os valores pagos, segundo o disposto no artigo 63 da Lei n. 4.320, de 17 de
março de 1964.

Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instru-
mento 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:
I – caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
II – seguro-garantia;
III – fiança bancária.

§ 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 previs-
to no § 3º deste artigo.

§ 3º Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade téc-
nica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente apro-
vado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá
ser elevado para até dez por cento do valor do contrato.
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§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do con-
trato, 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 respecti-
vos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

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

II – à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que deverão ter a sua
duração dimensionada com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajo-
sas para a Administração, limitada a duração a sessenta meses;

III – (vetado);
IV – ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a

duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da
vigência do contrato.

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorro-
gação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilí-
brio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente au-
tuados 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.

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

I – modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse pú-
blico, respeitados os direitos do contratado;

II – rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 des-
ta Lei;

III – fiscalizar-lhes 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 econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não po-
derão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.
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§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato de-
verão 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 re-
gularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsa-
bilidade 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 juntando-se 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 artigo 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 fi-
nalidade, 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 pra-
zo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado
o disposto no artigo 26 desta Lei.

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 dessas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administra-
ção puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis tais como carta-contrato, nota de em-
penho 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 exe-
cução de serviço ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o disposto no arti-
go 55 desta Lei.

§ 3º Aplica-se o disposto nos artigos 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 cri-
tério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entre-
ga imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclu-
sive assistência técnica.

Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respec-
tivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, median-
te o pagamento dos emolumentos devidos.
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Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contra-
to, 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 artigo 81 desta Lei.

§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando soli-
citado 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, convo-
car os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atuali-
zados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da
cominação prevista no artigo 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 justificati-
vas, nos seguintes casos:

I – unilateralmente pela Administração:
a. quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor ade-

quação técnica aos seus objetivos;
b. quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acrésci-

mo 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 inaplicabilida-
de dos termos contratuais originários;

c. quando necessária modificação da forma de pagamento, por imposição de circuns-
tâncias 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 encar-
gos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da
obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômi-
co-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, 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.

§ 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 cen-
to) 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.

§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou servi-
ços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabeleci-
dos no § 1º deste artigo.
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§ 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 pe-
los custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo
caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que re-
gularmente comprovados.

§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a super-
veniência 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 econômico-financeiro 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 condi-
ções de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suple-
mentares 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 cláusu-
las avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua
inexecução total ou parcial.

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

§ 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências rela-
cionadas 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 adoção das medidas convenientes.

Art. 68. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra
ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.

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 re-
duzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

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

§ 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos neste artigo,
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, in-
clusive perante o Registro de Imóveis.

§ 2º A Administração poderá exigir, também, seguro para garantia de pessoas e bens, deven-
do essa exigência constar do edital da licitação ou do convite.

§ 3º (Vetado).
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Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contra-
tuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admi-
tido, 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 circustanciado, 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 con-
tratuais, observado o disposto no artigo 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 con-

seqüente aceitação.

§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á me-
diante 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 ético-profissional 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, reputar-se-ão como
realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaus-
tão dos mesmos.

Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos:
I – gêneros perecíveis e alimentação preparada;
II – serviços profissionais;
III – obras e serviços de valor até o previsto no artigo 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 normati-
vo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa exe-
cução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

Art. 76. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento exe-
cutado 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 conseqüên-
cias 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;
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III – a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibili-
dade 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 co-

municação à Administração;
VI – a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com ou-

trem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incor-
poração, não admitidas no edital e no contrato;

VII – o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acom-
panhar 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
artigo 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 subordina-
do 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, acarretan-
do modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do artigo
65 desta Lei;

XIV – a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo supe-
rior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturba-
ção 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 suspen-
são 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 pública, grave perturbação da ordem in-
terna 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.

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, des-

de que haja conveniência para a Administração;
III – judicial, nos termos da legislação;
IV – (vetado).

§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fun-
damentada da autoridade competente.
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§ 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 regulamentares 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).

§ 4º (Vetado).

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

Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes conseqüên-
cias, 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 empre-
gados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso
V do artigo 58 desta Lei;

III – execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valo-
res 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 Admi-
nistração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

§ 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 expres-
sa 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 cri-
tério, aplicar a medida prevista no inciso I deste artigo.

Capítulo IV
Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o ins-
trumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descum-
primento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos
do artigo 64, § 2º desta Lei, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições pro-
postas 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 sujeitam-se 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. Considera-se servidor público, para os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que
transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público.
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§ 1º Equipara-se 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 Po-
der 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 cele-
brados 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 unilateralmen-
te 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, res-
ponderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventual-
mente devidos pela Administração ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a pré-
via 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 en-

quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será con-
cedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultan-
tes 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, res-
ponderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventual-
mente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2º As sanções previstas nos incisos l, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente
com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no pra-
zo 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 inte-
ressado 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.

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 fis-
cal no recolhimento de quaisquer tributos;
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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 ob-
servar 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 consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para ce-
lebrar contrato com o Poder Público.

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o ca-
ráter competitivo do procedimento licitatório, com intuito de obter, para si ou para outrem, van-
tagem 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, dan-
do 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 cele-
brados com o Poder Público, sem 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 artigo 121 desta Lei:

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

Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concor-
rido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia, injustamen-
te, 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 proporcio-
nar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

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

Art. 95. Afastar ou procurar 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;
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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 re-
gistros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de re-
gistro do inscrito:

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

Art. 99. A pena de multa cominada nos artigos 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 dispen-
sa ou inexigibilidade de licitação.

§ 2º O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Dis-
trital, Estadual 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 promovê-la.

Art. 101. Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos desta Lei, a iniciativa do Ministé-
rio Público, fornecendo-lhe, 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 reduzi-la a termo,
assinado pelo apresentante e por duas testemunhas.

Art. 102. Quando em autos ou documentos de que conhecerem, os magistrados, os mem-
bros 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 ofereci-
mento da denúncia.

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

Art. 104. Recebida a denúncia e citado o réu, terá este o prazo de 10 (dez) dias para apre-
sentação de defesa escrita, contado da data do seu interrogatório, podendo juntar documen-
tos, 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 ins-
trutórias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á, 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.
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Art. 108. No processamento e julgamento das infrações penais definidas nesta Lei, assim
como nos recursos e nas execuções que lhes digam respeito, aplicar-se-ão, subsidiariamen-
te, 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 lavratu-

ra 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 can-

celamento;
e. rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 desta Lei;
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;

III – pedido de reconsideração de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual
ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4º do artigo 87 desta Lei, no prazo
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

§ 1º A intimação dos atos referidos no inciso l, alíneas a, b, c e e deste artigo, excluídos os re-
lativos à advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na impren-
sa oficial, salvo, para os casos previstos nas alíneas a e b, se presentes os prepostos dos li-
citantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação di-
reta aos interessados e lavrada em ata.

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

§ 3º Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo 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 pra-
zo, fazê-lo 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 cor-
re 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 esta-
belecidos nos incisos I e II e no § 3º deste artigo serão de dois dias úteis.

Capítulo VI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e in-
cluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for expli-
citamente disposto em contrário.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expedien-
te 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 Ad-
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ministração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste
para sua elaboração.

Parágrafo único. Quando o projeto referir-se à 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, fiscali-
zação e pagamento.

Parágrafo único. Fica facultado à entidade interessada o acompanhamento da execução do
contrato.

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 legali-
dade 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.

§ 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 propos-
tas, cópia do edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Admi-
nistração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exa-
me, lhes forem determinadas.

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

§ 1º A adoção do procedimento de pré-qualificação será feita mediante proposta da autorida-
de competente, aprovada pela imediatamente superior.

§ 2º Na pré-qualificação serão observadas as exigências desta Lei relativas à concorrência, à
convocação dos interessados, ao procedimento e à análise 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 competên-
cia, observadas as disposições desta Lei.

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

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajus-
tes 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 organiza-
ção 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;
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VII – se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os re-
cursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente asse-
gurados, 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 Assem-
bléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.

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

I – quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anterior-
mente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos
de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentrali-
zador 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 justi-
ficados 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;

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 mer-
cado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se
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, de-
vendo 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 aplica-
ções 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 to-
mada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do ór-
gão ou entidade titular dos recursos.

Art. 117. As obras, serviços, compras e alienações realizadas pelos órgãos dos Poderes Le-
gislativo e Judiciário e do Tribunal de Contas regem-se pelas normas desta Lei, no que cou-
ber, nas três esferas administrativas.

Art. 118. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração indire-
ta 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 enti-
dades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo an-
terior 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 Pú-
blica, após aprovados pela autoridade de nível superior a que estiverem vinculados os respec-
tivos órgãos, sociedades e entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial.

Art. 120. Os valores fixados por esta Lei serão automaticamente corrigidos na mesma perio-
dicidade e proporção da variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, com base
no índice do mês de dezembro de 1991.
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Parágrafo único. O Poder Executivo Federal fará publicar no Diário Oficial da União os novos
valores oficialmente vigentes por ocasião de cada evento citado no caput deste artigo, des-
prezando-se as frações inferiores a CR$ 1,00 (hum cruzeiro real).

Art. 121. O disposto nesta Lei não se aplica às licitações instauradas e aos contratos assina-
dos anteriormente à sua vigência, ressalvado o disposto no artigo 57, nos §§ 1º, 2º e 8º do
artigo 65, no inciso XV do artigo 78, bem assim o disposto no caput do artigo 5º, com rela-
ção 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 re-
lativas aos contratos regidos por legislação anterior à Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.
Parágrafo único. Os contratos relativos a imóveis do patrimônio da União continuam a reger-
se pelas disposições do Decreto-lei n. 9.760, de 5 de setembro de 1946, com suas altera-
ções, e os relativos a operações de crédito interno ou externo celebrados pela União ou a con-
cessão de garantia do Tesouro Nacional continuam regidos pela legislação pertinente, aplican-
do-se esta Lei, no que couber.
Art. 122. Nas concessões de linhas aéreas, observar-se-á procedimento licitatório específico,
a ser estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica.
Art. 123. Em suas licitações e contratações administrativas, as repartições sediadas no exte-
rior observarão as peculiaridades locais e os princípios básicos desta Lei, na forma de regula-
mentação específica.
Art. 124. Aplicam-se às licitações e aos contratos para permissão ou concessão de serviços pú-
blicos os dispositivos desta Lei que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto.
Parágrafo único. As exigências contidas nos incisos II a IV do § 2º do artigo 7º serão dispensa-
das nas licitações para concessão de serviços com execução prévia de obras em que não fo-
ram previstos desembolsos por parte da Administração Pública concedente.
Art. 125. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 126. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos-leis ns.
2.300, de 21 de novembro de 1986; 2.348, de 24 de julho de 1987; 2.360, de 16 de setem-
bro de 1987; a Lei n. 8.220, de 4 de setembro de 1991; e o art. 83 da Lei n. 5.194, de 24 de
dezembro de 1966.
Itamar Franco – Presidente da República.

Nota sobre a Lei n. 8.666/93
[1] Com as alterações introduzidas pela Lei n. 8.883, de 8 de junho de 1994 – DOU

09.06.94.

LEI N. 8.693,
DE 3 DE AGOSTO DE 1993
DISPÕE SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO COLETIVO DE

PASSAGEIROS, URBANO E SUBURBANO, DA UNIÃO PARA OS ESTADOS E MUNICÍPIOS, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Rede Ferroviária Federal S/A. – RFFSA e a Rede Federal de Armazéns Gerais Fer-
roviários S/A. – AGEF transferirão à União, atendidas as condições previstas nesta Lei, a tota-
lidade das ações de sua propriedade no capital da Companhia Brasileira de Trens Urbanos –
CBTU e da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A. – TRENSURB.
§ 1º (Vetado).
§ 2º (Vetado).
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§ 3º As transferências das ações far-se-ão mediante a lavratura de termo no livro de “Transfe-
rências de Ações Nominativas” das respectivas sociedades, devendo a União ser representa-
da na forma da alínea b do inciso V do art. 10 do Decreto-lei n. 147, de 3 de fevereiro de 1967.

§ 4º (Vetado).

§ 5º (Vetado).

§ 6º (Vetado).

§ 7º (Vetado).

§ 8º Nos aditivos a contratos de crédito externo constará, obrigatoriamente, cláusula excluin-
do a jurisdição de tribunais estrangeiros, admitida apenas a submissão de eventuais dúvidas
e controvérsias delas decorrentes à justiça brasileira ou a arbitragem, nos termos do artigo 11
do Decreto-lei n. 1.312, de 15 de fevereiro de 1974.

Art. 2º (Vetado).

Art. 3º Efetivada a transferência das ações a que se refere o artigo 1º, fica autorizada a ci-
são da CBTU, mediante a criação de novas sociedades constituídas para esse fim, cujo ob-
jeto social será, em cada caso, a exploração de serviços de transporte ferroviário coletivo de
passageiros, urbano e suburbano, respectivamente nos Estados e Municípios onde esses ser-
viços são atualmente prestados.

§ 1º A cisão far-se-á com a versão, em cada caso, de parcelas do patrimônio da CBTU dire-
tamente vinculado à exploração dos serviços de transporte de que trata o caput deste artigo.

§ 2º As operações de cisão previstas neste artigo reger-se-ão pelo disposto nesta Lei e nos
artigos 223 a 226, 229, 230, 233 e 234, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

§ 3º A cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade já existente e sob controle
acionário direto ou indireto de Estado ou Município obedecerá às disposições do artigo 227
da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

§ 4º As ações da União nas sociedades a serem constituídas poderão ser alienadas, a qual-
quer título, inclusive mediante doação, aos Estados e Municípios nos quais os serviços de
transporte são prestados.

§ 5º As operações de cisão de que trata este artigo só serão realizadas mediante prévia acei-
tação, em cada caso, pelos respectivos Estados e Municípios, da doação prevista no pará-
grafo anterior.

§ 6º A transferência da exploração de todos os serviços de transporte a cargo da CBTU im-
plicará a sua extinção ou dissolução, aplicando-se, em quaisquer dos casos, o disposto aos
artigos 18, 20, 21 e 23, da Lei n. 8.029, de 12 de abril de 1990.

Art. 4º Efetivada a transferência das ações a que se refere o artigo 1º desta Lei, fica a União
autorizada a alienar, a qualquer título, inclusive mediante doação, ao Estado do Rio Grande do
Sul e ao Município de Porto Alegre, as ações de sua propriedade na Empresa de Trens Urba-
nos de Porto Alegre S/A. – TRENSURB.

Art. 5º (Vetado).

Art. 6º (Vetado).

§ 1º (Vetado).

§ 2º (Vetado).

§ 3º Ficará assegurado ao empregado o direito de manter-se como participante da Fundação
Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER, obrigadas as novas sociedades criadas nos
termos desta Lei a serem suas patrocinadoras, podendo também os novos empregados que,
porventura, forem contratados pela novas empresas a serem criadas associar-se à referida
Fundação nas mesmas condições.
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§ 4º Aos empregados da CBTU, transferidos para as novas sociedades criadas nos termos
desta Lei e ocupantes de imóveis pertencentes à RFFSA ou CBTU, ficarão assegurados o di-
reito de ocupação e a propriedade para aquisição.

§ 5º (Vetado).

§ 6º (Vetado).

§ 7º (Vetado).

Art. 7º Fica a União autorizada a:
I – adquirir, inclusive mediante compensação de créditos, permuta ou dação em paga-

mento, os créditos que as instituições financeiras por ela controladas tenham contra
a Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – METRÔ, bem como contra o Es-
tado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, que tenham sido contraídos
diretamente em favor do METRÔ;

II – capitalizar o montante de seus créditos, inclusive aqueles objeto do inciso anterior,
mediante subscrição de aumento de capital do METRÔ e integralização com esses
créditos;

III – alienar, a qualquer título, inclusive mediante doação, ao Estado do Rio de Janeiro e
ao Município do Rio de Janeiro, a integralidade ou parte das ações que receber em
decorrência da capitalização prevista no inciso anterior.

Parágrafo único. As despesas decorrentes do disposto neste artigo correrão à conta de do-
tação específica.

Art. 8º Para garantir os serviços de transporte de cargas de passageiros oferecidos pela
RFFSA, as novas sociedades referidas nesta Lei deverão celebrar acordos com a RFFSA ou
manter os existentes entre a RFFSA e a CBTU, no que diz respeito ao tráfego mútuo e aos pla-
nos diretores de investimento, em áreas comuns a ambas as empresas.

Parágrafo único. Entende-se, para fins desta Lei, como tráfego mútuo, o compartilhamento,
com a RFFSA, das vias pertencentes atualmente à CBTU, as quais serão transferidas para as
novas sociedades, possibilitando a circulação simultânea de trens de passageiros urbanos e
de longo percurso e de cargas.

Art. 9º Fica o Ministro de Estado dos Transportes autorizado a construir Grupos de Trabalho,
compostos por representantes dos Governos Federal, Estadual e Municipal, bem como por re-
presentantes dos trabalhadores e usuários, com objetivo de acompanhar os processos de trans-
ferências dos sistemas ferroviários de transporte coletivo de passageiros, de que trata esta Lei.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se o Decreto-lei n. 2.399, de 21 de dezembro de 1987, e demais disposi-
ções em contrário.

Itamar Franco – Presidente da República.

DECRETO,
DE 31 DE AGOSTO DE 1993
CRIA, NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, O CONSELHO NACIONAL DE TRANSPORTES

URBANOS – CNTU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos IV e VI,
e tendo em vista o disposto no artigo 21, inciso XX, da Constituição, decreta:
Art. 1º Fica criado, no âmbito do Ministério dos Transportes, o Conselho Nacional de Trans-
portes Urbanos – CNTU.
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Art. 2º O Conselho a que se refere o artigo anterior tem por objetivo propor as diretrizes ge-
rais para o desenvolvimento dos transportes urbanos.
Art. 3º O CNTU será integrado por representantes, titulares e suplentes, dos Governos Fe-
deral, Estadual, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim de usuários e de entidades
de classe de categorias profissionais e econômicas de caráter nacional, afetas à produção de
serviços de transportes urbanos de passageiros.
Parágrafo único. Os representantes, titulares e suplentes, serão designados pelo Ministro de
Estado dos Transportes.
Art. 4º A organização, o funcionamento e as atribuições do referido Conselho serão fixados
pelo Ministro de Estado dos Transportes.
Art. 5º O Ministério dos Transportes prestará apoio técnico-administrativo ao Conselho ins-
tituído por este Decreto.
Art. 6º A participação no CNTU será considerada serviço público relevante e não ensejará a
percepção de qualquer remuneração.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Itamar Franco – Presidente da República.

DECRETO,
DE 21 DE SETEMBRO DE 1993
DISPÕE SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE RACIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO USO DE ENERGIA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da
Constituição, decreta:

Art. 1º O Programa Nacional de Racionalização da Produção e do Uso de Energia, instituí-
do pelo Decreto n. 99.250, de 11 de maio de 1990, passa a reger-se pelas disposições des-
te Decreto.

Art. 2º As ações do Programa serão supervisionadas pelo Grupo Executivo do Programa
Nacional de Racionalização da Produção e do Uso de Energia – GERE, coordenado pelo Mi-
nistério de Minas e Energia, com as seguintes atribuições:

I – propor as diretrizes gerais para a conservação de energia do País;
II – promover a elaboração de Plano Diretor, avaliando potencialidade e definindo priori-

dades e metas globais para a racionalização da produção e do uso de energia no
País, o qual deverá ser revisto de acordo com o período previsto em regulamento a
ser elaborado pelo GERE;

III – acompanhar e orientar o desenvolvimento dos programas de conservação e raciona-
lização de energia existentes, promovendo a adequada articulação entre eles, tanto
no nível federal, quanto de Estados, do Distrito Federal e de Municípios;

IV – acompanhar e orientar o desenvolvimento das atividades das Comissões Internas
de Conservação de Energia – CICE, criadas com base no Decreto n. 99.656, de
26 de outubro de 1990;

V – promover a articulação com os Poderes Legislativo e Judiciário, e com órgãos e enti-
dades governamentais visando à difusão do conceito de conservação e uso racional
de energia e ao desenvolvimento de ações que resultem em conservação e racionali-
zação do uso das diferentes formas de energia;

VI – avaliar e propor as adequações necessárias na legislação, de forma a propiciar maior
eficácia na produção e no uso de energia;
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VII – acompanhar, avaliar, promover o reconhecimento e divulgar os esforços de conservação
e de racionalização na produção e uso de energia nos diversos setores da economia.

Art. 3º O Grupo Executivo de que trata o artigo anterior será integrado:
I – pelos seguintes membros natos:

a. Secretário-Executivo do Ministério de Minas e Energia, que exercerá as funções de
Coordenador;

b. Secretário-Executivo do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica –
PROCEL;

c. Secretário-Executivo do Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Deri-
vados do Petróleo e do Gás Natural – CONPET;

II – pelos seguintes representantes:
a. um do Ministério dos Transportes;
b. um do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
c. um do Ministério da Educação e do Desporto;
d. um do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
e. um do Ministério da Ciência e Tecnologia;
f. um do Ministério do Bem-Estar Social;
g. um da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
h. um da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República;
i. quatro dos consumidores de energia.

Parágrafo único. Os representantes de que trata o inciso II serão designados pelo Ministro de
Estado de Minas e Energia.
Art. 4º A Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia dará o apoio técnico e admi-
nistrativo necessário ao funcionamento do GERE.
§ 1º O Coordenador do Grupo Executivo designará um Secretário para coordenar o apoio téc-
nico e administrativo ao GERE.
§ 2º O Coordenador do Grupo Executivo poderá convidar técnicos de outros órgãos ou enti-
dades cuja participação considere relevante para examinar ou embasar decisões sobre deter-
minados assuntos.
Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, as funda-
ções, empresas públicas e sociedades de economia mista, controladas direta ou indiretamen-
te pela União, deverão assegurar a mobilização necessária à consecução dos objetivos do
Programa Nacional de Racionalização da Produção e do Uso de Energia.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se o Decreto n. 99.250, de 11 de maio de 1990, e Decreto de 20 de abril
de 1993, que dá nova redação ao artigo 3º Decreto n. 99.250, de 1990.

Itamar Franco – Presidente da República.

PORTARIA N. 896,
DE 22 DE OUTUBRO DE 1993
REGULAMENTA O DISPOSTO NO ARTIGO 4º DO DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1993,[1] QUE CRIOU, NO

ÂMBITO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, O CONSELHO NACIONAL DE TRANSPORTES URBANOS –
CNTU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Ministro de Estado dos Transportes, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto
no artigo 4º do Decreto de 31 de agosto de 1993, que criou, no âmbito do Ministério dos Trans-
portes, o Conselho Nacional de Transportes Urbanos – CNTU, resolve:

Art. 1º O Conselho Nacional de Transportes Urbanos – CNTU é integrado por um membro
titular e respectivo suplente, representantes dos seguintes órgãos ou entidades:
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I – do Governo Federal:
a. Ministério dos Transportes;
b. Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da Repú-

blica – SEPLAN;
c. Ministério da Fazenda;
d. Ministério do Trabalho;
e. Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
f. Ministério de Minas e Energia;
g. Ministério da Integração Regional;
h. Ministério do Bem-Estar Social;

II – dos Municípios:
a. Frente Nacional de Prefeitos;
b. Fórum Nacional dos Secretários de Transportes;

III – da sociedade civil:
a. Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP;
b. Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes – ANPET;
c. Confederação Nacional do Transporte – CNT;
d. Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos – NTU;
e. Central Única dos Trabalhadores;
f. Força Sindical.

§ 1º O Conselho será integrado, ainda, por um membro titular e respectivo suplente, represen-
tantes dos Estados e do Distrito Federal.

§ 2º A presidência do CNTU será exercida pelo representante do Ministério dos Transportes
e, nas suas faltas e impedimentos, pelo seu suplente.

§ 3º Os membros do Conselho serão designados pelo Ministro dos Transportes, por indica-
ção dos órgãos e entidades representados.

Art. 2º Compete ao CNTU propor diretrizes e prioridades para a formulação e a execução
da política nacional de transportes urbanos, inclusive:
a. o aperfeiçoamento institucional e organizacional;
b. o desenvolvimento tecnológico e metodológico;
c. a formação e a capacitação de recursos humanos;
d. a disseminação de informações e experiências;
e. a proposição de mecanismos para o financiamento do setor.

Art. 3º O Regimento Interno do Conselho será baixado pelo Ministro dos Transportes, por
proposta do Colegiado.

Art. 4º A Secretaria do Desenvolvimento do Ministério dos Transportes e a Empresa Brasi-
leira de Planejamento de Transportes – GEIPOT prestarão apoio técnico e administrativo às
atividades do Conselho.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Alberto Goldman – Ministro dos Transportes.

Nota sobre a Portaria n. 896/93
[1] Vide Decreto Federal de 31 de agosto de 1993, à pág. 129.



MEDIDA PROVISÓRIA N. 388,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1993[1]

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA O ARTIGO 37,
INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI NORMAS PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição,
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Os artigos 16, 21, 22, 23, 24, 45, 46 e 121 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993,
passam a vigorar com a seguinte redação:

“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 unitá-
rio, 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.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de dispensa de licitação
previstos no inciso IX do artigo 24”.

“Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências e das tomadas de
preços, embora realizadas no local da repartição interessada, deverão ser publicados com
antecedência, no mínimo, por uma vez:

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 garantidos por instituições federais;

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 Munici-
pal e do Distrito Federal;

III – em jornal diário de grande circulação no Estado e, também, se houver, em jornal de cir-
culação na região ou no município onde será realizada a obra, prestado o serviço, forne-
cido, alienado ou alugado o bem, podendo, ainda, a Administração, conforme o vulto da
licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição.

............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................”.

“Art. 22. ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................

§ 6º Na hipótese do § 3º deste artigo, existindo na praça mais de 3 (três) possíveis interes-
sados, a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, deverão ser
convidados pelo menos dois licitantes que não participaram da licitação imediatamente an-
terior, caso esta tenha sido anulada ou revogada.
“Art. 23. ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................

§ 6º As organizações industriais da Administração Federal Direta, em face de suas peculia-
ridades, obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I deste artigo também para as suas
compras e serviços, desde que para a aquisição de materiais aplicados, exclusivamente,
em suas atividades industriais”.

“Art. 24. ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................

XVI – para a impressão dos diários oficiais, formulários padronizados de uso da Adminis-
tração de edições técnicas oficiais, a prestação de serviços de informática ou de na-
tureza industrial e o fornecimento de bens à pessoa jurídica de direito público inter-
no, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para
esse fim específico;
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XVII – nas compras de hortifrutigranjeiros, gêneros perecíveis e pão, realizadas diretamente
com base no preço do dia, quando se destinarem ao atendimento dos objetivos do
Programa de Alimentação Escolar, executado de forma descentralizada pelos Esta-
dos e pelos Municípios.

§ 1º É dispensável a licitação para compras ou contratações de serviços, até o limite pre-
visto na alínea a do inciso II do artigo 23 desta Lei, se feitas para abastecer navios, embar-
cações, 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 exigüidade dos
prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações.

§ 2º É dispensável a licitação para as compras de materiais de uso pelas Forças Armadas, quan-
do 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.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica à padronização de materiais de uso
pessoal e administrativo”.

“Art. 45. ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................

§ 4º Para a contratação de bens e serviços de informática, a Administração Pública obser-
vará o disposto no artigo 3º da Lei n. 8.248, de 23 de outubro de 1991,[2] levando em con-
ta os fatores especificados em seu § 2º e adotando o tipo de licitação “técnica e preço”,
permitida a adoção de outro tipo, nos casos indicados por decreto do Poder Executivo, re-
gulamentando o conceito de equivalência.

§ 5º Nas licitações para 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 internacional de que o Brasil faça parte, o critério para se-
leção da proposta mais vantajosa para a administração poderá incluir, além do preço, outros
fatores de avaliação, desde que sejam objetivamente quantificados e que constem do edital.

§ 6º É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos neste artigo”.

“Art. 46. Os tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço” serão utilizados exclu-
sivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elabo-
ração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia con-
sultiva em geral, e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e pro-
jetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 4º do artigo anterior.

............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................”.

“Art. 121. O disposto nesta Lei não se aplica às licitações instauradas e aos contratos as-
sinados anteriormente à sua vigência, ressalvado o disposto no artigo 5º.

............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................”.

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n. 372, de 17
de novembro de 1993.

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogados os §§ 1º e 2º do artigo 23 da Lei n. 8.666, de 1993.

Itamar Franco – Presidente da República.

Notas sobre a Medida Provisória n. 388/93
[1] Revoga os §§ 1º e 2º do artigo 23 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993,

Vide à pág. 90.

[2] Vide Lei Federal n. 8.248, de 23 de outubro de 1991.
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LEI N. 8.987,
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995
DISPÕE SOBRE O REGIME DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREVISTOS NO ARTIGO 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 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 Preliminares

Art. 1º As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços
públicos reger-se-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas
normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.

Parágrafo único. a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a revisão
e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, buscando atender as
peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços.

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I – poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja

competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra
pública, objeto de concessão ou permissão;

II – concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder con-
cedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou
consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua
conta e risco e por prazo determinado;

III – concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção,
total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras
de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modali-
dade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre ca-
pacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da
concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou
da obra por prazo determinado;

IV – permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da pres-
tação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Art. 3º As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente
responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários.

Art. 4º A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública,
será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas
pertinentes e do edital de licitação.

Art. 5º O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a
conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo.

Capítulo II
Do Serviço Adequado

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao ple-
no atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no
respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiên-
cia, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
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§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instala-
ções e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de
emergência ou após prévio aviso, quando:

I – motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e
II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

Capítulo III
Dos Direitos e Obrigações dos Usuários

Art. 7º Sem prejuízo do disposto na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos
e obrigações dos usuários:

I – receber serviço adequado;
II – receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de inte-

resses individuais ou coletivos;
III – obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha, observadas as normas do poder

concedente;
IV – levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de

que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
V – comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessioná-

ria na prestação do serviço;
VI – contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos

quais lhe são prestados os serviços.

Capítulo IV
Da Política Tarifária

Art. 8º (Vetado).

Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora
da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato.

§ 1º A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior.

§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o
equilíbrio econômico-financeiro.

§ 3º Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tri-
butos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impac-
to, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-finan-
ceiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.

Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu
equilíbrio econômico-financeiro.

Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder conce-
dente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fon-
tes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associa-
dos, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado
o disposto no artigo 17 desta Lei.

Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente considera-
das para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Art. 12. (Vetado).

Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos
específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.
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Capítulo V
Da Licitação

Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública,
será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos prin-
cípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos
e da vinculação ao instrumento convocatório.

Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios:
I – o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado;
II – a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga de con-

cessão;
III – a combinação dos critérios referidos nos incisos I e II deste artigo.

§ 1º A aplicação do critério previsto no inciso III só será admitida quando previamente estabe-
lecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômi-
co-financeira.

§ 2º O poder concedente recusará propostas manifestamente inexeqüíveis ou financeiramen-
te incompatíveis com os objetivos da licitação.

§ 3º Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa
brasileira.

Art. 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso
de inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato a que se refere o artigo 5º desta Lei.

Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de
vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de to-
dos os concorrentes.

Parágrafo único. Considerar-se-á, também, desclassificada a proposta de entidade estatal alheia
à esfera político-administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite de
vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida entidade.

Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que cou-
ber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conte-
rá, especialmente:

I – o objeto, metas e prazo da concessão;
II – a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço;
III – os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do

contrato;
IV – prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos

e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas;
V – os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade téc-

nica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;
VI – as possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem

como as provenientes de projetos associados;
VII – os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a al-

terações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da
prestação do serviço;

VIII – os critérios de reajuste e revisão da tarifa;
IX – os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento téc-

nico e econômico-financeiro da proposta;
X – a indicação dos bens reversíveis;
XI – as características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à

disposição, nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior;
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XII – a expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias
à execução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão ad-
ministrativa;

XIII – as condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permiti-
da a participação de empresas em consórcio;

XIV – nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas
essenciais referidas no artigo 23 desta Lei, quando aplicáveis;

XV – nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra públi-
ca, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que
permitam sua plena caracterização; e

XVI – nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado.

Art. 19. Quando permitida, na licitação, a participação de empresas em consórcio, observar-
se-ão as seguintes normas:

I – comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição de consórcio,
subscrito pelas consorciadas;

II – indicação da empresa responsável pelo consórcio;
III – apresentação dos documentos exigidos nos incisos V e XIII do artigo anterior, por

parte de cada consorciada;
IV – impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por in-

termédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

§ 1º O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a
constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I des-
te artigo.

§ 2º A empresa líder do consórcio é a responsável perante o poder concedente pelo cumpri-
mento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais
consorciadas.

Art. 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do ser-
viço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua
em empresa antes da celebração do contrato.

Art. 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investi-
mentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo po-
der concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo
o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, especificados no edital.

Art. 22. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, de-
cisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões.

Capítulo VI
Do Contrato de Concessão

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas:
I – ao objeto, à área e ao prazo da concessão;
II – ao modo, forma e condições de prestação do serviço;
III – aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
IV – ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das

tarifas;
V – aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclu-

sive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do
serviço e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamen-
tos e das instalações;

VI – aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço;
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VII – à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de
execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la;

VIII – às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua
forma de aplicação;

IX – aos casos de extinção da concessão;
X – aos bens reversíveis;
XI – aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à con-

cessionária, quando for o caso;
XII – às condições para prorrogação do contrato;
XIII – à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária

ao poder concedente;
XIV – à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária; e
XV – ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais.

Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execu-
ção de obra pública deverão, adicionalmente:

I – estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à con-
cessão; e

II – exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações relativas às
obras vinculadas à concessão.

Art. 24. (Vetado).

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder
por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que
a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá con-
tratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao
serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.

§ 2º Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágra-
fo anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica en-
tre os terceiros e o poder concedente.

§ 3º A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das nor-
mas regulamentares da modalidade do serviço concedido.

Art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde
que expressamente autorizada pelo poder concedente.

§ 1º A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência.

§ 2º O subconcessionário se sub-rogará em todos os direitos e obrigações do subconcedente
dentro dos limites da subconcessão.

Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem pré-
via anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão.

Parágrafo único. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo o pre-
tendente deverá:

I – atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade ju-
rídica e fiscal necessária à assunção do serviço; e

II – comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.

Art. 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia
os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização
e a continuidade da prestação do serviço.

Parágrafo único. Nos casos em que o organismo financiador for instituição financeira pública,
deverão ser exigidas outras garantias da concessionária para viabilização do financiamento.[1]



Capítulo VII
Dos Encargos do Poder Concedente

Art. 29. Incumbe ao poder concedente:
I – regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;
II – aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
III – intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;
IV – extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no contrato;
V – homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas

pertinentes e do contrato;
VI – cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas con-

tratuais da concessão;
VII – zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e recla-

mações dos usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências
tomadas;

VIII – declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra
pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de po-
deres à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indeni-
zações cabíveis;

IX – declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão
administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promo-
vendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em
que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

X – estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e
conservação;

XI – incentivar a competitividade; e
XII – estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos

ao serviço.

Art. 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à
administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária.

Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder
concedente ou por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em
norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da
concessionária e dos usuários.

Capítulo VIII
Dos Encargos da Concessionária

Art. 31. Incumbe à concessionária:
I – prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicá-

veis e no contrato;
II – manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;
III – prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos ter-

mos definidos no contrato;
IV – cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da con-

cessão;
V – permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras,

aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus regis-
tros contábeis;

VI – promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder conce-
dente, conforme previsto no edital e no contrato;
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VII – zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segu-
rá-los adequadamente; e

VIII – captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço.

Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela concessionária serão
regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecen-
do qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente.

Capítulo IX
Da Intervenção

Art. 32. O poder concedente poderá intervir na concessão, com fim de assegurar a adequa-
ção na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regula-
mentares e legais pertinentes.

Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a de-
signação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.

Art. 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de trinta dias, instau-
rar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apu-
rar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 1º Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regula-
mentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à con-
cessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização.

§ 2º O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído
no prazo de até cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção.

Art. 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço
será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que res-
ponderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

Capítulo X
Da Extinção da Concessão

Art. 35. Extingue-se a concessão por:
I – advento do termo contratual;
II – encampação;
III – caducidade;
IV – rescisão;
V – anulação; e
VI – falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do ti-

tular, no caso de empresa individual.

§ 1º Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direi-
tos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no
contrato.

§ 2º Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, pro-
cedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários.

§ 3º A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder
concedente, de todos os bens reversíveis.

§ 4º Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o poder concedente, antecipando-se
à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessárias à determi-
nação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos artigos
36 e 37 desta Lei.
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Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parce-
las dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados,
que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servi-
ço concedido.

Art. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o
prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e
após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior.

Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder conce-
dente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais,
respeitadas as disposições deste artigo, do artigo 27, e as normas convencionadas entre
as partes.

§ 1º A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando:
I – o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base

as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
II – a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regula-

mentares concernentes à concessão;
III – a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóte-

ses decorrentes de caso fortuito ou força maior;
IV – a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para

manter a adequada prestação do serviço concedido;
V – a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos

prazos;
VI – a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regu-

larizar a prestação do serviço; e
VII – a concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação

de tributos, inclusive contribuições sociais.

§ 2º A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da ina-
dimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla
defesa.

§ 3º Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à
concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no § 1º deste ar-
tigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enqua-
dramento, nos termos contratuais.

§ 4º Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será
declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, cal-
culada no decurso do processo.

§ 5º A indenização de que trata o parágrafo anterior, será devida na forma do artigo 36 desta
Lei e do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela con-
cessionária.

§ 6º Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de res-
ponsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou
com empregados da concessionária.

Art. 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no
caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação ju-
dicial especialmente intentada para esse fim.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela
concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transi-
tada em julgado.
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Capítulo XI
Das Permissões

Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que
observará os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclu-
sive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.

Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei.

Capítulo XII
Disposições Finais e Transitórias

Art. 41. O disposto nesta Lei não se aplica à concessão, permissão e autorização para o ser-
viço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

Art. 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor des-
ta Lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado
o disposto no artigo 43 desta Lei.

§ 1º Vencido o prazo da concessão, o poder concedente procederá a sua licitação, nos ter-
mos desta Lei.

§ 2º As concessões em caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e as que estive-
rem em vigor por prazo indeterminado inclusive por força de legislação anterior, permanecerão
válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à or-
ganização das licitações que precederão a outorga das concessões que as substituirão, prazo
esse que não será inferior a 24 (vinte e quatro) meses.

Art. 43. Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação
na vigência da Constituição de 1988.

Parágrafo único. Ficam também extintas todas as concessões outorgadas sem licitação an-
teriormente à Constituição de 1988, cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados ou que
se encontrem paralisados quando da entrada em vigor desta Lei.

Art. 44. As concessionárias que tiverem obras que se encontrem atrasadas na data da publi-
cação desta Lei, apresentarão ao poder concedente, dentro de cento e oitenta dias, plano efe-
tivo de conclusão das obras.

Parágrafo único. Caso a concessionária não apresente o plano a que se refere este artigo ou
se este plano não oferecer condições efetivas para o término da obra, o poder concedente
poderá declarar extinta a concessão, relativa a essa obra.

Art. 45. Nas hipóteses de que tratam os artigos 43 e 44 desta Lei, o poder concedente inde-
nizará as obras e serviços realizados somente no caso em com os recursos da nova licitação.

Parágrafo único. A licitação de que trata o caput deste artigo deverá, obrigatoriamente, levar
em conta, para fins de avaliação, o estágio das obras paralisadas ou atrasadas, de modo a
permitir a utilização do critério de julgamento estabelecido no inciso III do artigo 15 desta Lei.

Art. 46. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 47. Revogam-se as disposições em contrário.

Fernando Henrique Cardoso – Presidente da República.

Nota sobre a Lei 8.987/95
[1] O parágrafo único do artigo 28 foi revogado pela Lei Federal n. 9.074, de 7 de julho de

1995, vide à pág. 151.
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PORTARIA N. 163,
DE 18 DE ABRIL DE 1995
ALTERA O INCISO I, DO ARTIGO 1º, DA PORTARIA MINISTERIAL N. 896, DE 22 DE OUTUBRO DE 1993[1]

O Ministro de Estado dos Transportes, tendo em vista a legislação vigente que dispõe sobre a or-
ganização da Presidência da República e dos Ministérios, no uso de suas atribuições e conside-
rando o disposto nos artigos 3º e 4º do Decreto de 31 de agosto de 1993,[2] que criou, no âmbi-
to do Ministério dos Transportes, o Conselho Nacional de Transportes Urbanos – CNTU, resolve:

Art. 1º Alterar o inciso l, do artigo 1º, da Portaria Ministerial n. 896, de 22 de outubro de
1993, que passa a ter a seguinte redação:

“l – do Governo Federal:
a. Ministério dos Transportes – MT;
b. Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO;
c. Ministério da Fazenda – MF;
d. Ministério do Trabalho – MTb;
e. Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo – MICT;
f. Ministério de Minas e Energia – MME;
g. Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;
h. Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes – GEIPOT”.

Art. 2º Ficam inalterados os demais incisos do artigo 1º, bem assim os demais artigos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Odacir Klein – Ministro dos Transportes.

Notas sobre a Portaria n. 163/95
[1] Vide Portaria Ministerial n. 896, de 22 de outubro de 1993, à pág. 131.

[2] Vide Decreto Federal de 31 de agosto de 1993, à pág. 129.

RESOLUÇÃO N. 795,
DE 16 DE MAIO DE 1995[1]

DISPÕE SOBRE BARREIRA ELETRÔNICA – DEFINIÇÃO, AUTORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, usando das atribuições que lhe conferem o artigo
5º da Lei n. 5.108, de 21 de setembro de 1966,[2] que instituiu o Código Nacional de Trânsito e o
artigo 9º, do Decreto n. 62.127, de 16 de janeiro de 1968, que aprovou o seu Regulamento; e

Considerando o disposto nos artigos 5º, inciso V, 34, 100 e seguintes, do Código Nacional de
Trânsito;

Considerando o disposto nos artigos 9º, incisos XVI e XXIV, 35, 36, 37, 64, §§ 2º e 3º, 75 e
210, do Regulamento do Código Nacional de Trânsito;

Considerando a necessidade de definir o que seja uma barreira eletrônica, bem como estabe-
lecer regras básicas para a sua homologação e instalação nas vias públicas; e

Considerando a Decisão do Colegiado, deliberada em sua reunião ordinária do dia 11 de abril
de 1995, resolve:

Art. 1º Barreira Eletrônica é a estação ou o conjunto de estações com a finalidade de exer-
cer o controle e a fiscalização do trânsito em vias públicas, por meio de equipamentos mecâ-
nicos, elétricos e eletrônicos.
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Parágrafo único. A Barreira Eletrônica substitui ou complementa a ação do agente da autoridade
de trânsito, para os efeitos dos artigos 100 a 111, do Código Nacional de Trânsito.

Art. 2º A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via disporá sobre a homologa-
ção, localização, instalação, sinalização, operação e fiscalização das Barreiras Eletrônicas.

Art. 3º Para a instalação de Barreiras Eletrônicas será necessária a prévia homologação,
atendidas, no mínimo, as seguintes exigências:

I – registro do equipamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; e
II – certificação pelo Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO ou entidade por ele cre-

denciada de que o equipamento atende aos requisitos técnicos estabelecidos pelo
CONTRAN.

Art. 4º A Barreira Eletrônica, após instalada, será aferida pelo INMETRO ou entidade por ele
credenciada, anualmente ou quando notada alguma irregularidade no seu funcionamento ou,
ainda, após sofrer manutenção.

Art. 5º A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via deverá informar ao Departa-
mento Nacional de Trânsito – DENATRAN, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da en-
trada em operação da Barreira Eletrônica:

I – o local da instalação;
II – a data prevista de entrada em operação;
III – o ato de homologação da Barreira Eletrônica, juntando cópia dos documentos cons-

tantes dos incisos I e II, do artigo 3º, desta Resolução;
IV – as razões que determinaram a instalação da Barreira Eletrônica naquele local.

Art. 6º A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via deverá encaminhar ao DENATRAN,
anualmente, relatório estatístico comparativo do comportamento do trânsito na via, antes e após a
instalação da Barreira Eletrônica.

Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a Resolução
CONTRAN n. 785, de 26 de setembro de 1994 e demais disposições em contrário.

Kasuo Sakamoto – Presidente do Conselho Nacional de Trânsito.

Notas sobre a Resolução n. 795/95
[1] Esta Resolução foi mantida pela Resolução n. 8, de 23 de janeiro de 1998, do Conselho

Nacional de Trânsito – CONTRAN.

[2] A Lei Federal n. 5.108 foi revogada pela Lei Federal n. 9.503, de 23 de setembro de
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), vide à pág. 176.

LEI N. 9.074,
DE 7 DE JULHO DE 1995[1]

ESTABELECE NORMAS PARA OUTORGA E PRORROGAÇÕES DAS CONCESSÕES E PERMISSÕES DE

SERVIÇOS PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS[2]

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
Das Disposições Iniciais

Art. 1º Sujeitam-se ao regime de concessão ou, quando couber, de permissão, nos termos
da Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes serviços e obras públicas de com-
petência da União:



I – (vetado);
II – (vetado);
III – (vetado);
IV – vias federais, precedidas ou não da execução de obra pública;
V – exploração de obras ou serviços federais de barragens, contenções, eclusas, diques

e irrigações, precedidas ou não da execução de obras públicas;
VI – estações aduaneiras e outros terminais alfandegados de uso público, não instalados

em área de porto ou aeroporto, precedidos ou não de obras públicas.

Art. 2º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios executarem
obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que
lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico
e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e nas
Leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observados, em qualquer caso, os termos da
Lei n. 8.987, de 1995.

§ 1º A contratação dos serviços e obras públicas resultantes dos processos iniciados com
base na Lei n. 8.987, de 1995, entre a data de sua publicação e a da presente Lei, fica dis-
pensada de lei autorizativa.

§ 2º Independe de concessão, permissão ou autorização o transporte de cargas pelo meio ro-
doviário.

§ 3º Independe de concessão ou permissão o transporte:
I – aquaviário, de passageiros, que não seja realizado entre portos organizados;
II – rodoviário e aquaviário de pessoas, realizado por operadoras de turismo no exercício

dessa atividade;
III – de pessoas, em caráter privativo de organizações públicas ou privadas, ainda que

em forma regular.

Art. 3º Na aplicação dos artigos 42, 43 e 44 da Lei n. 8.987, de 1995, serão observadas
pelo poder concedente as seguintes determinações:

I – garantia da continuidade na prestação dos serviços públicos;
II – prioridade para conclusão de obras paralisadas ou em atraso;
III – aumento da eficiência das empresas concessionárias, visando à elevação da com-

petitividade global da economia nacional;
IV – atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão das populações de baixa renda

e das áreas de baixa densidade populacional inclusive as rurais;
V – uso racional dos bens coletivos, inclusive os recursos naturais.

Capítulo II
Dos Serviços de Energia Elétrica

Seção I
Das Concessões, Permissões e Autorizações

Art. 4º As concessões, permissões e autorizações de exploração de serviços e instalações
de energia elétrica e de aproveitamento energético dos cursos de água serão contratadas,
prorrogadas ou outorgadas nos termos desta e da Lei n. 8.987, de 1995, e das demais.

§ 1º As contratações, outorgas e prorrogações de que trata este artigo poderão ser feitas a
título oneroso em favor da União.

§ 2º As concessões de geração de energia elétrica, contratadas a partir desta Lei, terão o pra-
zo necessário à amortização dos investimentos, limitado a trinta e cinco anos, contado da
data de assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado no máximo por igual
período, a critério do poder concedente, nas condições estabelecidas no contrato.
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§ 3º As concessões de transmissão e de distribuição de energia elétrica, contratadas a par-
tir desta Lei, terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a trinta
anos, contado da data de assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado
no máximo por igual período, a critério do poder concedente, nas condições estabelecidas
no contrato.

§ 4º As prorrogações referidas neste artigo deverão ser requeridas pelo concessionário ou
permissionário, no prazo de até trinta e seis meses anteriores à data final do respectivo con-
trato, devendo o poder concedente manifestar-se sobre o requerimento até dezoito meses
antes desta data.

Art. 5º São objeto de concessão, mediante licitação:
I – o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a 1.000kW e a im-

plantação de usinas termelétricas de potência superior a 5.000kW, destinados à exe-
cução de serviço público;

II – o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a 1.000 kW, desti-
nados à produção independente de energia elétrica;

III – de uso de bem público, o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência su-
perior a 10.000kW, destinados ao uso exclusivo de autoprodutor, resguardado dire-
to adquirido relativo às concessões existentes.

§ 1º Nas licitações previstas neste e no artigo seguinte, o poder concedente deverá especifi-
car as finalidades do aproveitamento ou da implantação das usinas.

§ 2º Nenhum aproveitamento hidrelétrico poderá ser licitado sem a definição do “aproveita-
mento ótimo” pelo poder concedente, podendo ser atribuída ao licitante vencedor a respon-
sabilidade pelo desenvolvimento dos projetos básico e executivo.

§ 3º Considera-se “aproveitamento ótimo”, todo potencial definido em sua concepção glo-
bal pelo melhor eixo do barramento, arranjo físico geral, níveis d’água operativos, reserva-
tórios e potência, integrante da alternativa escolhida para divisão de quedas de uma bacia
hidrográfica.

Art. 6º As usinas termelétricas destinadas à produção independente poderão ser objeto de
concessão mediante licitação ou autorização.

Art. 7º São objeto de autorização:
I – a implantação de usinas termelétricas, de potência superior a 5.000kW, destinada a

uso exclusivo do autoprodutor;
II – o aproveitamento de potenciais hidráulicos, de potência superior a 1.000kW e igual

ou inferior a 10.000kW, destinados a uso exclusivo do autoprodutor.

Parágrafo único. As usinas termelétricas referidas neste e nos artigos 5º e 6º não compreen-
dem aquelas cuja fonte primária de energia é a nuclear.

Art. 8º O aproveitamento de potenciais hidráulicos, iguais ou inferiores a 1.000kW, e a im-
plantação de usinas termelétricas de potência igual ou inferior a 5.000kW, estão dispensa-
dos de concessão, permissão ou autorização, devendo apenas ser comunicados ao poder
concedente.

Art. 9º É o poder concedente autorizado a regularizar, mediante outorga de autorização, o
aproveitamento hidrelétrico existente na data de publicação desta Lei, sem ato autorizativo.

Parágrafo único. O requerimento de regularização deverá ser apresentado ao poder conce-
dente no prazo máximo de cento e oitenta dias da data de publicação desta Lei.

Art. 10. Cabe ao poder concedente declarar a utilidade pública para fins de desapropriação
ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações
concedidas, destinadas a serviços públicos de energia elétrica, autoprodutor e produtor in-
dependente.
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Seção II
Do Produtor Independente de Energia Elétrica

Art. 11. Considera-se produtor independente de energia elétrica a pessoa jurídica ou empre-
sas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização do poder concedente,
para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida,
por sua conta e risco.

Parágrafo único. O produtor independente de energia elétrica está sujeito a regras operacio-
nais e comerciais próprias, atendido o disposto nesta Lei, na legislação em vigor e no contrato
de concessão ou ato de autorização.

Art. 12. A venda de energia elétrica por produtor independente poderá ser feita para:
I – concessionário de serviço público de energia elétrica;
II – consumidor de energia elétrica, nas condições estabelecidas nos artigos 15 e 16;
III – consumidores de energia elétrica integrantes de complexo industrial ou comercial,

aos quais o produtor independente também forneça vapor oriundo de processo de
cogeração;

IV – conjunto de consumidores de energia elétrica, independentemente de tensão e car-
ga, nas condições previamente ajustadas com o concessionário local de distribuição;

V – qualquer consumidor que demonstre ao poder concedente não ter o concessionário
local lhe assegurando o fornecimento no prazo de até cento e oitenta dias contado
da respectiva solicitação.

Parágrafo único. A venda de energia elétrica na forma prevista nos incisos l, IV e V deverá ser
exercida a preços sujeitos aos critérios gerais fixados pelo poder concedente.

Art. 13. O aproveitamento de potencial hidráulico, para fins de produção independente, dar-se-á
mediante contrato de concessão de uso de bem público, na forma desta Lei.

Art. 14. As linhas de transmissão de interesse restrito aos aproveitamentos de produção in-
dependente poderão ser concedidas ou autorizadas, simultânea ou complementarmente, aos
respectivos contratos de uso do bem público.

Seção III
Das Opções de Compra de Energia Elétrica por Parte dos Consumidores

Art. 15. Respeitados os contratos de fornecimento vigentes, a prorrogação das atuais e as
novas concessões serão feitas sem exclusividade de fornecimento de energia elétrica a con-
sumidores com carga igual ou maior que 10.000kW, atendidos em tensão igual ou superior a
69kV, que podem optar por contratar seu fornecimento, no todo ou em parte, com produtor
independente de energia elétrica.

§ 1º Decorridos três anos da publicação desta Lei, os consumidores referidos neste artigo po-
derão também estender sua opção de compra a qualquer concessionário, permissionário ou
autorizado de energia elétrica do mesmo sistema interligado, excluídas as concessionárias su-
pridoras regionais.

§ 2º Decorridos cinco anos da publicação desta Lei, os consumidores com carga igual ou su-
perior a 3.000kW, atendidos em tensão igual ou superior a 69kV, poderão optar pela compra
de energia elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica
do mesmo sistema interligado.

§ 3º Após oito anos da publicação desta Lei, o poder concedente poderá diminuir os limites
de carga e tensão estabelecidos neste e no artigo 16.

§ 4º Os consumidores que não tiverem cláusulas de tempo determinado em seus contratos
de fornecimento só poderão optar por outro fornecedor após o prazo de trinta e seis meses,
contado a partir da data de manifestação formal ao concessionário.
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§ 5º O exercício da opção pelo consumidor faculta ao concessionário e ao autorizado rever,
na mesma proporção, seus contratos e previsões de compra de energia elétrica junto às
suas supridoras.

§ 6º É assegurado aos fornecedores e respectivos consumidores livre acesso aos sistemas de
distribuição e transmissão de concessionário e permissionário de serviço público, mediante
ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo
poder concedente.

§ 7º As tarifas das concessionárias, envolvidas na opção do consumidor, poderão ser revisa-
das para mais ou para menos, quando a perda ou ganho de mercado alterar o equilíbrio eco-
nômico-financeiro do contrato.

Art. 16. É de livre escolha dos novos consumidores, cuja carga seja igual ou maior que
3.000kW, atendidos em qualquer tensão, o fornecedor com quem contratará sua compra de
energia elétrica.

Seção IV
Das Instalações de Transmissão e dos Consórcios de Geração

Art. 17. O poder concedente deverá definir, dentre as instalações de transmissão, as que se des-
tinam à formação da rede básica dos sistemas interligados, as de âmbito próprio do concessio-
nário de distribuição e as de interesse exclusivo das centrais de geração.

§ 1º As instalações de transmissão, integrantes da rede básica dos sistemas elétricos interliga-
dos, serão objeto de concessão mediante licitação, e funcionarão na modalidade de instala-
ções integradas aos sistemas e com regras operativas definidas por agente sob controle da
União, de forma a assegurar a otimização dos recursos eletroenergéticos existentes ou futuros.

§ 2º As instalações de transmissão de âmbito próprio do concessionário de distribuição po-
derão ser consideradas pelo poder concedente parte integrante da concessão de distribuição.

§ 3º As instalações de transmissão de interesse restrito das centrais de geração serão consi-
deradas integrantes das respectivas concessões, permissões ou autorizações.

§ 4º As instalações de transmissão, existentes na data de publicação desta Lei, serão classi-
ficadas pelo poder concedente, para efeito de prorrogação, de conformidade com o dispos-
to neste artigo.

§ 5º As instalações de transmissão, classificadas como integrantes da rede básica, poderão
ter suas concessões prorrogadas, segundo os critérios estabelecidos nos artigos 19 e 22, no
que couber.

Art. 18. É autorizada a constituição de consórcios, com objetivo de geração de energia elé-
trica para fins de serviços públicos, para uso exclusivo dos consorciados, para produção in-
dependente ou para essas atividades associadas, conservado o regime legal próprio de cada
uma, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 23 da Lei n. 8.987, de 1995.

Seção V
Da Prorrogação das Concessões Atuais

Art. 19. A União poderá, visando garantir a qualidade do atendimento aos consumidores a
custos adequados, prorrogar, pelo prazo de até vinte anos, as concessões de geração de
energia elétrica, alcançadas pelo artigo 42 da Lei n. 8.987, de 1995, desde que requerida a
prorrogação, pelo concessionário, permissionário ou titular de manifesto ou de declaração de
usina termelétrica, observado o disposto no artigo 25 desta Lei.

§ 1º Os pedidos de prorrogação deverão ser apresentados em até um ano, contado da data
da publicação desta Lei.

§ 2º Nos casos em que o prazo remanescente da concessão for superior a um ano, o pedido de
prorrogação deverá ser apresentado em até seis meses do advento do termo final respectivo.
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§ 3º Ao requerimento de prorrogação deverão ser anexados os elementos comprobatórios de
qualificação jurídica, técnica, financeira e administrativa do interessado, bem como comprova-
ção de regularidade e adimplemento de seus encargos junto a órgãos públicos, obrigações fis-
cais e previdenciárias e compromissos contratuais, firmados junto a órgãos e entidades da Ad-
ministração Pública Federal, referentes aos serviços de energia elétrica, inclusive ao pagamento
de que trata o § 1º do artigo 20 da Constituição Federal.

§ 4º Em caso de não apresentação do requerimento, no prazo fixado nos §§ 1º e 2º deste ar-
tigo, ou havendo pronunciamento do poder concedente contrário ao pleito, as concessões,
manifestos ou declarações de usina termelétrica serão revertidas para a União, no vencimento
do prazo da concessão, e licitadas.

§ 5º (Vetado).

Art. 20. As concessões e autorizações de geração de energia elétrica alcançadas pelo pará-
grafo único do artigo 43 e pelo artigo 44 da Lei n. 8.987, de 1995, exceto aquelas cujos em-
preendimentos não tenham sido iniciados até a edição dessa mesma Lei, poderão ser prorro-
gadas pelo prazo necessário à amortização do investimento, limitado a trinta e cinco anos, ob-
servado o disposto no artigo 24 desta Lei e desde que apresentado pelo interessado:

I – plano de conclusão aprovado pelo poder concedente;
II – compromisso de participação superior a um terço de investimentos privados nos re-

cursos necessários à conclusão da obra e à colocação das unidades em operação.

Parágrafo único. Os titulares de concessão que não procederem de conformidade com os ter-
mos deste artigo terão suas concessões declaradas extintas, por ato do poder concedente,
de acordo com o autorizado no parágrafo único do artigo 44 da Lei n. 8.987, de 1995.

Art. 21. É facultado ao concessionário incluir no plano de conclusão das obras, referido no
inciso I do artigo anterior, no intuito de viabilizá-la, proposta de sua associação com terceiros
na modalidade de consórcio empresarial do qual seja a empresa líder, mantida ou não a fina-
lidade prevista originalmente para a energia produzida.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos consórcios empresariais formados ou
cuja formação se encontra em curso na data de publicação desta Lei, desde que já manifes-
tada ao poder concedente pelos interessados, devendo as concessões ser revistas para
adaptá-las ao estabelecido no artigo 23 da Lei n. 8.987, de 1995, observado o disposto no
artigo 20, inciso II e no artigo 25 desta Lei.

Art. 22. As concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo artigo 42 da Lei
n. 8.987, de 1995, poderão ser prorrogadas, desde que reagrupadas segundo critérios de
racionalidade operacional e econômica, por solicitação do concessionário ou iniciativa do po-
der concedente.

§ 1º Na hipótese de a concessionária não concordar com o reagrupamento, serão mantidas
as atuais áreas e prazos das concessões.

§ 2º A prorrogação terá o prazo único, igual ou maior remanescente dentre as concessões
reagrupadas, ou vinte anos, a contar da data da publicação desta Lei, prevalecendo o maior.

§ 3º (Vetado).

Art. 23. Na prorrogação das atuais concessões para distribuição de energia elétrica, o poder
concedente diligenciará no sentido de compatibilizar as áreas concedidas às empresas distri-
buidoras com as áreas de atuação de cooperativas de eletrificação rural, examinando suas si-
tuações de fato como prestadoras de serviço público, visando enquadrar as cooperativas
como permissionárias de serviço público de energia elétrica.

Parágrafo único. Constatado, em processo administrativo, que a cooperativa exerce, em si-
tuação de fato ou com base em permissão anteriormente outorgada, atividade de comercia-
lização de energia elétrica a público indistinto, localizado em sua área de atuação, é facultado
ao poder concedente promover a regularização da permissão.
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Art. 24. O disposto nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 19 aplica-se às concessões referidas no
artigo 22.

Parágrafo único. Aplica-se, ainda, às concessões referidas no artigo 20, o disposto nos §§ 3º
e 4º do artigo 19.

Art. 25. As prorrogações de prazo, de que trata esta Lei, somente terão eficácia com assina-
tura de contratos de concessão que contenham cláusula de renúncia a eventuais direitos
preexistentes que contrariem a Lei n. 8.987, de 1995.

§ 1º Os contratos de concessão e permissão conterão, além do estabelecido na legislação em
vigor, cláusulas relativas a requisitos mínimos de desempenho técnico do concessionário ou
permissionário, bem assim, sua aferição pela fiscalização através de índices apropriados.

§ 2º No contrato de concessão ou permissão, as cláusulas relativas à qualidade técnica, refe-
ridas no parágrafo anterior, serão vinculadas a penalidades progressivas, que guardarão pro-
porcionalidade com o prejuízo efetivo ou potencial causado ao mercado.

Capítulo III
Da Reestruturação dos Serviços Públicos Concedidos

Art. 26. Exceto para os serviços públicos de telecomunicações, é a União autorizada a:
I – promover cisões, fusões, incorporações ou transformações societárias dos conces-

sionários de serviços públicos sob o seu controle direto ou indireto;
II – aprovar cisões, fusões e transferências de concessões, estas últimas nos termos do

disposto no artigo 27 da Lei n. 8.987, de 1995;
III – cobrar, pelo direito de exploração de serviços públicos, nas condições preestabele-

cidas no edital de licitação.

Parágrafo único. O inadimplemento do disposto no inciso III sujeitará o concessionário à apli-
cação da pena de caducidade, nos termos do disposto na Lei n. 8.987, de 1995.

Art. 27. Nos casos em que os serviços públicos, prestados por pessoas jurídicas sob con-
trole direto ou indireto da União, para promover a privatização simultaneamente com a outorga
de nova concessão ou com a prorrogação das concessões existentes, a União, exceto quanto
aos serviços públicos de telecomunicações, poderá:

I – utilizar, no procedimento licitatório, a modalidade de leilão, observada a necessidade
da venda de quantidades mínimas de quotas ou ações que garantam a transferên-
cia do controle societário;

II – fixar, previamente, o valor das quotas ou ações de sua propriedade a serem aliena-
das, e proceder a licitação na modalidade de concorrência.

§ 1º Na hipótese de prorrogação, esta poderá ser feita por prazos diferenciados, de forma a
que os termos finais de todas as concessões prorrogadas ocorram no mesmo prazo que será
o necessário à amortização dos investimentos, limitado a trinta anos, contado a partir da as-
sinatura do novo contrato de concessão.

§ 2º Na elaboração dos editais de privatização de empresas concessionárias de serviço pú-
blico, a União deverá atender às exigências das Leis ns. 8.031, de 12 de abril de 1990 e
8.987, de 1995, inclusive quanto à publicação das cláusulas essenciais do contrato e do pra-
zo da concessão.

§ 3º O disposto neste artigo poderá ainda ser aplicado no caso de privatização de concessio-
nário de serviço público sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, no âmbito de suas respectivas competências.

§ 4º A prorrogação de que trata este artigo está sujeita às condições estabelecidas no artigo 25.

Art. 28. Nos casos de privatização, nos termos do artigo anterior, é facultado ao poder con-
cedente outorgar novas concessões sem efetuar a reversão prévia dos bens vinculados ao
respectivo serviço público.
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Art. 29. A modalidade de leilão poderá ser adotada nas licitações relativas à outorga de nova
concessão com a finalidade de promover a transferência de serviço púbico prestado por pes-
soas jurídicas, a que se refere o artigo 27, incluídas, para os fins e efeitos da Lei n. 8.031, de
1990, no Programa Nacional de Desestatização, ainda que não haja a alienação das quotas
ou ações representativas de seu controle societário.

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, os bens vinculados ao respectivo serviço
público serão utilizados, pelo novo concessionário, mediante contrato de arrendamento a ser
celebrado com o concessionário original.

Art. 30. O disposto no artigo 27 aplica-se, ainda, aos casos em que o concessionário de ser-
viço público de competência da União for empresa sob controle direto ou indireto dos Esta-
dos, do Distrito Federal ou dos Municípios, desde que as partes acordem quanto às regras
estabelecidas.

Capítulo IV
Das Disposições Finais

Art. 31. Nas licitações para concessão e permissão de serviços públicos ou uso de bem público,
os autores ou responsáveis economicamente pelos projetos básico ou executivo podem participar,
direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obras ou serviços.

Art. 32. A empresa estatal que participe, na qualidade de licitante, de concorrência para con-
cessão e permissão de serviço público, poderá, para compor sua proposta, colher preços de
bens ou serviços fornecidos por terceiros e assinar pré-contratos com dispensa de licitação.

§ 1º Os pré-contratos conterão, obrigatoriamente, cláusula resolutiva de pleno direito, sem pe-
nalidades ou indenizações, no caso de outro licitante ser declarado vencedor.

§ 2º Declarada vencedora a proposta referida neste artigo, os contratos definitivos, firmados en-
tre a empresa estatal e os fornecedores de bens e serviços, serão, obrigatoriamente, submeti-
dos à apreciação dos competentes órgãos de controle externo e de fiscalização específica.

Art. 33. Em cada modalidade de serviço público, o respectivo regulamento determinará que
o poder concedente, observado o disposto nos artigos 3º e 30 da Lei n. 8.987, de 1995, es-
tabeleça forma de participação dos usuários na fiscalização e torne disponível ao público, pe-
riodicamente, relatório sobre os serviços prestados.

Art. 34. A concessionária que receber bens e instalações da União, já revertidos ou entregues
à sua administração, deverá:

I – arcar com a responsabilidade pela manutenção e conservação dos mesmos;
II – responsabilizar-se pela reposição dos bens e equipamentos, na forma do disposto

no artigo 6º da Lei n. 8.987, de 1995.

Art. 35. A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente, fica condiciona-
da à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do
concessionário ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato.

Parágrafo único. A concessão de qualquer benefício tarifário somente poderá ser atribuída a
uma classe ou coletividade de usuários dos serviços, vedado, sob qualquer pretexto, o bene-
fício singular.

Art. 36. Sem prejuízo do disposto no inciso XII do artigo 21 e no inciso XI do artigo 23 da
Constituição Federal, o poder concedente poderá, mediante convênio de cooperação, cre-
denciar os Estados e o Distrito Federal a realizarem atividades complementares de fiscaliza-
ção e controle dos serviços prestados nos respectivos territórios.

Art. 37. É inexigível a licitação na outorga de serviços de telecomunicação de uso restrito do
outorgado, que não sejam passíveis de exploração comercial.

Art. 38. (Vetado).
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Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40. Revogam-se o parágrafo único do artigo 28 da Lei n. 8.987, de 1995 e as demais
disposições em contrário.

Fernando Henrique Cardoso – Presidente da República.

Notas sobre a Lei n. 9.074/95
[1] Revoga o parágrafo único do artigo 28 da Lei Federal n. 8.987, de 13 de fevereiro de

1995, vide à pág. 135.

[2] Antes de sua conversão em lei, esta matéria foi regulamentada pelas Medidas Provisórias
n. 890, de 13 de fevereiro de 1995 (DOU de 14 de fevereiro de 1995, pág. 1920); n. 937,
de 15 de março de 1995 (DOU de 16 de março de 1995, pág. 3.533); e n. 966, de 12 de
abril de 1995 (DOU de 13 de abril de 1995, pág. 5.292).

PORTARIA N. 431,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1995
ALTERA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSPORTES URBANOS – CNTU

O Ministro de Estado dos Transportes, no uso da atribuição que lhe confere o parágrafo úni-
co do artigo 3º do Decreto de 31 de agosto de 1993,[1] em aditamento à Portaria n. 896, de
22 de outubro de 1993,[2] que determinou a composição do Conselho Nacional de Transpor-
tes Urbanos – CNTU, resolve:
Art. 1º Alterar a composição do Conselho Nacional de Transportes Urbanos – CNTU, in-
cluindo a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP vinculada ao Ministério de Ciência e
Tecnologia – MCT, ficando o artigo 1º com a seguinte redação:

I – do Governo Federal
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

k – Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigora na data de sua publicação.
Odacir Klein – Ministro dos Transportes.

Notas sobre a Portaria n. 431/95
[1] Vide Decreto Federal, de 31 de agosto de 1993, à pág. 129.

[2] Vide Portaria Federal n. 896, de 22 de outubro de 1993, à pág. 131.

PORTARIA N. 437,
DE 26 DE OUTUBRO DE 1995
REGULAMENTA O PROCEDIMENTO RELATIVO À REVISÃO DE TARIFAS PÚBLICAS OU A INSTITUIÇÃO DE

QUAISQUER GRAVAMES QUE VENHAM AUMENTAR OS CUSTOS PÚBLICOS

O Ministro de Estado dos Transportes, no uso de suas atribuições e tendo em vista a neces-
sidade de regulamentar o procedimento relativo à revisão de tarifas públicas ou a instituição
de quaisquer gravames que venham aumentar os custos públicos, resolve:
Art. 1º As propostas de revisão tarifária bem como, as que venham acrescer as tarifas já
aprovadas, devem ser encaminhadas pelos órgãos ou entidades sob a supervisão do Minis-



tério dos Transportes às Secretarias substantivas a que estão vinculadas, acompanhadas de
estudos analíticos sobre a necessidade de sua revisão ou instituição e mediante manifestação
expressa do dirigente do órgão ou da entidade quanto à conveniência de sua aprovação.

Art. 2º As Secretarias de Transportes Terrestres e a de Transportes Aquaviários, deverão se
manifestar conclusivamente sobre a pretensão, submetendo a matéria à Secretaria Executiva
para os estudos e as articulações de sua competência.

Art. 3º Concluídos os estudos, o Secretário-Executivo submeterá à consideração ministerial
as decisões que se tornarem necessárias.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Odacir Klein – Ministro dos Transportes.

DECRETO N. 1.787,
DE 12 DE JANEIRO DE 1996
DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE GÁS NATURAL PARA FINS AUTOMOTIVOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da
Constituição, decreta:

Art. 1º Fica autorizada a utilização de gás natural em veículos automotores e motores esta-
cionários, nas regiões onde o referido combustível for disponível, obedecidas as normas e os
procedimentos aplicáveis ao comércio deste combustível, estabelecidos em portaria do Minis-
tro de Estado de Minas e Energia.

§ 1º Os veículos automotores e motores estacionários deverão estar registrados e licenciados
na forma da legislação vigente e possuir características apropriadas para receber, armazenar
e consumir o Gás Natural Veicular – GNV.

§ 2º Entende-se por características apropriadas o atendimento das exigências técnicas, de
segurança e ambientais, editadas pelo Departamento Nacional de Combustíveis – DNC, Ins-
tituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN e
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

Art. 2º A atividade de Revendedor Varejista de Gás Natural Veicular poderá ser exercida por
firmas comerciais, em conformidade com as normas específicas baixadas pelo Ministério de
Minas e Energia.

§ 1º A atividade de revenda no varejo do produto de que trata este Decreto será exercida em
estabelecimento denominado Posto Revendedor de Gás Natural Veicular – PR/GNV.

§ 2º É facultado, na área ocupada pelo Posto Revendedor de Gás Natural Veicular, o desem-
penho da atividade de Revendedor Varejista de combustíveis líquidos derivados de petróleo e
álcool combustível, bem como de outras atividades comerciais e de prestação de serviços, na
forma da legislação em vigor.

Art. 3º A atividade de revenda em varejo de Gás Natural Veicular é considerada de utilidade
pública e caracteriza-se pela aquisição do produto da Distribuidora e sua comercialização.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Fernando Henrique Cardoso – Presidente da República.
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