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Introdução

Este Manual agrupa determinações legais, conceitos, 
instruções ou orientações técnicas destinadas a subsidiar os 
gestores de contratos na execução da sua missão.

Evidentemente, o conteúdo do presente Manual é 
dinâmico, devendo ser adequado e atualizado de acordo 
com as mudanças frequentes das correntes jurisprudenciais e 
doutrinárias e, ainda, alterações de dispositivos legais.

Destaca-se que as aquisições de bens e as contratações 
de serviços ou de obras para atender as atividades e serviços 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dependem das atividades 
de planejamento e programação e da definição de objetos, 
materializadas em Projetos Básicos ou Termos de Referência, 
destinados a instruir e integrar os Editais de Licitações. 

Cabe às chefias ou servidores, com o necessário 
conhecimento técnico, desempenhar essas atividades, investidos 
das atribuições de gestores de contratos, para participar da 
preparação dos procedimentos licitatórios, indicar a proposta 
que atende ao objeto licitado, exercer a gestão do contrato, 
declarar/atestar a efetividade da execução das avenças, etc.

Cumpre destacar que serão descritas as atribuições do 
gestor do contrato que, especificamente no STJ, são realizadas 
de forma a facilitar essas atividades no curso da execução 
contratual.

É necessário que a Administração faça a designação 
formal do gestor de contrato e que o contrato seja executado 
fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 
as normas legais.
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A designação os investe de poderes para fiscalizar e 
atestar a efetividade da execução do contrato, bem como para 
materializar a sua declaração de “atesto” de que os quantitativos 
e valores constantes do documento fiscal apresentado pela 
contratada estão corretos e vinculados ao contrato; a nota de 
empenho, ao objeto que se deve pagar; a importância exata a 
pagar; e a quem se deve pagar a importância para extinguir a 
obrigação.

Outra orientação também fundamental é que na gestão dos 
contratos não pode haver o interesse ou a vontade do gestor ou 
da Administração. Deverá prevalecer sempre o interesse público, 
na conformidade com os princípios básicos da impessoalidade, 
da legalidade, da moralidade, da probidade administrativa e da 
vinculação ao instrumento contratual.
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Saiba o que significam os símbolos de 
comunicação utilizados neste Manual

Boa Prática - Indica que outros órgãos já 
implantaram o procedimento, com expressiva 
melhoria de rotinas de gestão. 

Boa Ideia - Apresenta a proposta de um 
procedimento que pode ser implantado para 
evitar ou resolver problemas comuns de gestão 
de contratos.

Fique Atento - Destaca informação de ex-
trema importância para o leitor. 

Erro Comum - Indica que o procedimento 
recomendado com freqüência não é observado 
ou que o fato narrado implica em erro.

Erro Grave - Indica ao leitor que a inobser-
vância do procedimento é considerada grave 
e pode ensejar a aplicação de penalidade civil, 
administrativa ou criminal.

Assunto Polêmico – Destaca ao leitor as-
suntos que indicarão a inexistência de ju-
risprudência consolidada nos órgãos de 
controle, de forma a recomendar ao gestor 
a consulta aos pronunciamentos mais recen-
tes, bem como a necessidade de cuidado re-
dobrado na condução do procedimento.









Aplicação do Manual

Aplica-se este Manual a todas as unidades do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

Os contratados não estão sujeitos às disposições deste 
Manual, exceto se forem transcritas no edital ou se a presente 
norma for indicada no ato convocatório e disponibilizada para 
acesso ao público.

Considerando que o Manual contém informações estraté-
gicas sobre gestão de contratos, é vedada, fora do âmbito do STJ, 
a sua reprodução ou cessão, total ou parcialmente, na forma do 
art. 116, inciso VIII da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 
da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.









Parte I
O Gestor de Contrato

Sumário: 1 Definições – 2 Obrigatoriedade – 3 Designação do 
gestor – 4 Perfil do gestor – 4.1 Recusa em ser gestor de contrato – 
5 Atribuições do gestor – 5.1 Diretrizes úteis ao gestor de contrato 
– 5.2 Das vedações – 6 Responsabilidades – 7 Contratação de fiscal 
de contrato 

1 Definições
O gestor é o representante da Administração para acompanhar 

a execução do contrato. Assim sendo, deve agir de forma pró-ativa 
e preventiva, observar o cumprimento, pela contratada, das regras 
previstas no instrumento contratual e, ainda, buscar os resultados 
esperados no ajuste e trazer benefícios e economia para o STJ.

2 Obrigatoriedade
 Por imposição legal — art. 58, inciso III, c/c art. 67 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 — a execução do contrato será 
acompanhada e fiscalizada por representante da Administração, 
especialmente designado para a função de gestor, para tomar as 
providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo 
por parâmetro os resultados previstos no contrato.

As decisões e providências que ultrapassarem a sua compe-
tência/atribuição1 deverão ser encaminhadas aos seus superiores, 
em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

3 Designação do gestor
A indicação do gestor e de seu suplente deve ser feita pela 

unidade demandante. Diante da indicação, o titular da Secretaria 
Administrativa Financeira designará o gestor. Deverá constar a in-
dicação do gestor no Projeto Básico ou Termo de Referência, prefe-
rencialmente privilegiando a gestão compartilhada. 

 A designação do gestor, juntamente com seu suplente, será 
feita por Portaria que deverá estar inserida nos autos do processo 
administrativo de contratação. 

1   Vide item 5 da parte I deste Manual.



26 Manual de Gestão de Contratos do STJManual de Gestão de Contratos do STJ

Importante destacar que as férias dos gestores e suplentes 
deverão ser escalonadas, de modo a não ensejar ausência de gestão 
no órgão. Excepcionalmente, caso ocorra ausência concomitante do 
gestor titular e de seu(s) suplente(s), deverá a unidade demandante 
indicar novo gestor para substituir o titular durante suas férias, de-
vendo ser este designado da mesma forma que o anterior.

4 Perfil do gestor 

A Lei nº 8.666/93 não faz referência expressa ao perfil do 
gestor de contrato. Todavia, em face da relevância de suas atribui-
ções, é importante que o servidor designado seja dotado de certas 
qualificações, tais como:

a) gozar de boa reputação ético-profissional;
b) possuir conhecimentos específicos do objeto a ser geren-

ciado e/ou fiscalizado;
c) não estar, preferencialmente, respondendo a processo de 

sindicância ou processo administrativo disciplinar;
d) não possuir em seus registros funcionais punições em de-

corrência da prática de atos lesivos ao patrimônio público, 
em qualquer esfera de governo;

e) não haver sido responsabilizado por irregularidades junto 
ao Tribunal de Contas da União ou junto a Tribunais de 
Contas de Estado, Municípios ou do Distrito Federal;

f) não haver sido condenado em processo criminal por crimes 
contra a Administração Pública, capitulados no Título XI, 
Capítulo I, do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 
de junho de 1986 e na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992;

g) não possuir, com o contratado, relação comercial, econô-
mica, financeira, civil ou trabalhista;

h) não ser amigo íntimo ou inimigo capital do contratado ou 
dos dirigentes do contratado;

i) não possuir relação de parentesco com membro da família 
do contratado;2

j) apresentar, por motivos éticos, impedimentos ao exercício 
da função com a austeridade exigida pelo interesse público 

2 Observar a Resolução do Conselho Nacional de Justiça — CNJ nº 07, de 18 de outubro de 
2005, em especial seus art. 2º, V e art. 3º.
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ou, em a exercendo, que comprometam a imagem pública 
da instituição.

A unidade encarregada de indicar o gestor poderá solici-
tar informações à unidade de pessoal do Tribunal acerca de 
possíveis ocorrências relativas às alíneas “a”, “c”, “d”, “e”, 
“f” e “j”. 

O não atendimento a essas qualificações configurará impedi-
mento para a designação.

Deverá ser evitada, sempre que possível, a designação de 
servidor que:

a) participe da licitação do objeto ou elaboração do edital ou 
do contrato;

b) seja responsável pela liquidação da despesa ou pagamen-
to do objeto;

c) esteja respondendo a sindicância ou processo admi-
nistrativo disciplinar na condição de responsável ou 
indiciado. 

4.1 Recusa em ser gestor de contrato
O servidor não pode recusar-se a cumprir tarefas que sejam 

compatíveis com o nível de complexidade das atribuições do seu 
cargo. 

É lícita a recusa quando a complexidade da tarefa não for 
compatível com as atribuições do cargo e existirem outros servidores 
ocupantes de cargo compatível em condições de exercer a atribuição.

Como as atividades administrativas não podem ser inter-
rompidas — princípio da continuidade da Administração — em 
situações excepcionalíssimas, devidamente justificadas pela auto-
ridade designante e sob sua responsabilidade pessoal, poderá ser 
designado servidor com direito a lícita recusa. Nesse caso, o servi-
dor informará, no processo o fato que poderá, no futuro, atenuar a 
sua responsabilidade.

5 Atribuições do gestor
A eficiência de um contrato está diretamente relacionada 

com o acompanhamento de sua execução. O gestor de contrato tem 
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grandes responsabilidades pelos seus resultados, devendo observar 
o cumprimento integral das obrigações contratuais, entrega dos bens, 
execução dos serviços e obras.

A Lei nº 8.666/93 atribui ao gestor autoridade para acom-
panhar sistematicamente o desenvolvimento do contrato, o que lhe 
possibilita corrigir, no âmbito da sua esfera de ação e no tempo certo, 
eventuais irregularidades ou distorções existentes.

Conforme preconiza o art. 66 da Lei nº 8.666/93, o contrato 
deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláu-
sulas estabelecidas e as normas constantes da citada lei, respondendo 
cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Adiante, estão relacionadas, dentre outras que venham a ser 
estabelecidas, as atribuições do gestor de contrato:

1. elaborar os Projetos Básicos ou Termos de Referência 
necessários, com a colaboração das unidades técnicas,3 
atendendo aos prazos mínimos para a realização das li-
citações ou contratações pretendidas, inclusive em casos 
de término da garantia do fabricante;

2. autuar os processos administrativos para anexar os Projetos 
Básicos ou Termos de Referência devidamente aprovados 
pela autoridade competente para dar-lhes o andamento 
devido;

3. acompanhar o processo licitatório em todas as suas fases, 
até a assinatura do contrato, de maneira a evitar, inclusive, 
descontinuidades;

4. auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange a seus 
conhecimentos técnicos, nas respostas aos questiona-
mentos, impugnações e recursos;

5. digitalizar e inserir no sistema documentos necessários à 
boa gestão do contrato;

6. manter sob sua guarda os processos de contratação e 
pagamento;

7. fornecer aos órgãos competentes, nas aquisições e locações 
de imóveis, o rol de documentos a serem requeridos ao 

3 Sempre que necessário deverá a Unidade de Compras e Contratos prestar o devido 
auxílio na elaboração do Projeto Básico/Termo de Referência.
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proprietário do imóvel e apontar, nos próprios autos, a 
ausência ou expiração da validade de algum documento, 
quando for o caso;

8. verificar se na entrega de materiais, na execução de obras 
ou na prestação de serviços, as especificações e as quan-
tidades encontram-se de acordo com o estabelecido no 
instrumento contratual;

9. anotar em formulário próprio4 todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, 
juntando, tempestivamente, o processo de contratação;

10. encaminhar à unidade de contratos pedido de alteração 
em projeto, serviço, obra ou fornecimento, acompanhado 
das devidas justificativas e observadas as disposições do 
art. 65 da Lei nº 8.666/93;

11. solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas 
relativas ao contrato sob sua responsabilidade;

12. comunicar à unidade competente eventuais atrasos nos 
prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os 
pedidos de prorrogação, se for o caso;

13. receber e dar o encaminhamento devido às dúvidas ou 
questionamentos feitos pela contratada, centralizando as 
informações;

14. zelar pela fiel execução da obra ou de serviços contratados, 
sobretudo no que concerne à qualidade dos materiais utili-
zados;

15. acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronogra-
ma físico-financeiro estabelecido, encaminhando à autoridade 
competente eventuais pedidos de modificações, substituições 
de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

16. manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, observando para que o valor do 
contrato não seja ultrapassado;

17. receber e atestar as notas fiscais e encaminhá-las, nos autos do 
processo respectivo, à unidade competente para pagamento, 
após conferência completa da documentação necessária para tal;

4 Ficha de Execução Contratual, conforme modelo de formulário, p. 188.
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18. confrontar os preços e quantidades constantes do 
documento fiscal com os estabelecidos no contrato, 
bem como as medições dos serviços nas datas estabe-
lecidas, antes de atestar o documento fiscal;

19. notificar a contratada, para que regularize os documentos 
fiscais, quando necessário;

20. encaminhar junto à fatura/nota fiscal, a nota fiscal de 
simples remessa ou o rol dos materiais utilizados na obra 
pela contratada, quando for o caso;

21. acompanhar a evolução dos preços de mercado referentes 
ao objeto contratado;

22. receber e encaminhar à Administração os pedidos de 
reajuste/repactuação e reequilíbrio econômico financeiro;

23. controlar o prazo de vigência do instrumento contra-
tual sob sua responsabilidade e encaminhar o processo 
administrativo à unidade de contratos, no prazo definido 
no item 11.4 da parte II deste Manual, com a solicitação 
de prorrogação, para confecção do pertinente Termo Adi-
tivo;

24. analisar os pedidos de prorrogação de prazos, de inter-
rupções do objeto, de serviços extraordinários, de modi-
ficações no projeto ou alterações relativas à qualidade, à 
segurança e a outras, de modo a subsidiar a decisão final 
por parte da Administração;

25. informar à Unidade Financeira, prévia e formalmente, 
quando do término da vigência do contrato, a liberação da 
garantia contratual em favor da contratada;

26. receber as etapas de obra, serviços ou fornecimentos 
mediante medições precisas e de acordo com as regras 
contratuais;

27. apresentar, mensalmente ou quando solicitado, relatório 
circunstanciado de acompanhamento de execução da obra 
ou do serviço contratado;

28. manter, no local da obra, livro-diário, e registrar todas as 
ocorrências relevantes;
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29. verificar o cumprimento das obrigações trabalhistas por 
parte da contratada;

30. estabelecer prazo para correção de eventuais pendências 
na execução do contrato e informar à autoridade compe-
tente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclu-
são da obra ou em relação a terceiros, cientificando-a 
competente da possibilidade de não conclusão do obje-
to na data aprazada, com as devidas justificativas;

31. determinar que o contratado dê início à correção dos 
defeitos ou desconformidades com o ajustado, constatados 
durante a execução do objeto ou após o recebimento 
provisório, fixando prazo para o término da correção;

32. informar à Administração as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato que ultrapassarem a sua com-
petência de atuação, objetivando a regularização das faltas 
ou defeitos observados;

33. observar, complementarmente, no caso de serviços ter-
ceirizados, as obrigações abaixo:

a) fazer contato com as unidades administrativas usuárias 
dos serviços, a fim de verificar os procedimentos de con-
trole que estão executando, conscientizando-as do com-
promisso de prestar informações corretas;

b) controlar e acompanhar a frequência mensal dos profis-
sionais alocados;

c) fazer o levantamento por meio de relatórios de acompa-
nhamento das unidades, conciliando as informações e re-
gistrando-as no relatório de acompanhamento mensal do 
contrato;

d) elaborar o relatório de acompanhamento mensal do con-
trato, de maneira concisa e clara, de forma que não pairem 
dúvidas quanto às informações e interpretações ali regis-
tradas, definindo-se, quando possível, o cálculo do descon-
to das horas ou dias não trabalhados pelos profissionais ou 
encarregados, como também as penalidades e retenções/
glosas aplicadas à contratada nos termos do contrato;



32 Manual de Gestão de Contratos do STJManual de Gestão de Contratos do STJ

e) observar a compatibilização das informações referentes 
ao período abrangido pelo controle de frequência adotado 
pela contratada;

34. informar à unidade de programação orçamentária e fi-
nanceira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações 
financeiras não liquidadas no exercício, visando à obten-
ção de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
empenho à conta de restos a pagar; 

35. encaminhar à unidade de programação orçamentária e 
financeira até o mês de novembro de cada exercício os pe-
didos de emissão de empenhos para os contratos ainda em 
vigor no exercício seguinte;

36. acompanhar o saldo dos empenhos efetuados, solici-
tando seu reforço, quando necessário, e desde que haja 
prévia aprovação da despesa, bem como acompanhar o 
saldo contratual, mantendo sempre a área financeira e 
orçamentária informada acerca de pagamentos eventu-
almente pendentes;

37. encaminhar à área financeira, no início de exercício finan-
ceiro, pedido de reforço ou novo empenho, para fazer face 
às despesas correntes;

38. comunicar à unidade competente, formalmente, irregula-
ridades cometidas e sugerir a penalidade, após os contatos 
prévios com a contratada;

39. receber, provisória e definitivamente, as aquisições, obras 
ou serviços sob sua responsabilidade, mediante recibo ou 
Termo Circunstanciado, quando não for designada Co-
missão de Recebimento ou outro servidor;

40. atualizar, mensalmente, as informações relativas a mão 
de obra efetiva junto à unidade competente para fins de 
publicação no Portal da Transparência;

41. prestar, no prazo estipulado, as informações requeridas 
pelas unidades administrativas do STJ, AGU, TCU, ór-
gãos do Poder Judiciário, órgãos de fiscalização e demais 
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entidades relativas ao objeto do contrato, devendo tais 
informações serem transmitidas aos referidos Órgãos 
pela autoridade competente;

42. dar início às providências de nova contratação, observando 
o disposto no item 11.4 da parte II deste Manual, quando 
for o caso;

43. manter, em arquivo próprio, todas as observações relativas 
a Contratos de mesma natureza feitas pela Assessoria 
Jurídica e pelo Controle Interno;

44. entregar, ao Setor de Protocolo Administrativo, todos os 
pedidos formulados pela empresa contratada;

45. encaminhar à Unidade Financeira, após análise, os 
pedidos de restituição de garantia, devendo encaminhar 
à Unidade de Compras os pedidos de outra natureza.

5.1 Diretrizes úteis ao gestor de contrato 

Sugerem-se as seguintes diretrizes ao gestor de contrato:
a) leitura do ato de designação para conferência de dados;
b) leitura do edital e do contrato, com atenção especial para 

cláusulas que disponham sobre:
- objeto;
- forma de execução;
- condições de entrega;
- prazo de vigência do contrato;
- prazo de vigência da garantia contratual;
- condições de pagamento;
- prazo de execução;
- prazos de pagamento;
- penalidades;
- leitura dos arts. 55 a 88 da Lei nº 8.666/93;
- no caso de serviços, em geral, e obras, a leitura do Projeto 

Básico e, se já tiver sido elaborado, o Projeto Executivo;
- no caso de serviços, em geral, e obras, conhecer a convenção 

coletiva de trabalho da respectiva categoria profissional;
c) agendar datas e prazos de:

- término de etapas ou parcelas do contrato;
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- término da vigência do contrato;
- término da garantia contratual;
- pagamento;
- vencimento de seguro adicional, se houver, na forma do 

art. 56, §4º, da Lei nº 8.666/93;
- retorno dos bens que forem retirados da Administração 

com obrigação de devolução; 

d) solicitar consulta ao Órgão Jurídico do Tribunal, em caso 
de relevante dúvida jurídica, ao Diretor-Geral, via unida-
de administrativa; 

e) observar as recomendações da Assessoria Jurídica e da 
Secretaria de Controle Interno, acaso existentes, nos autos 
da contratação anterior com o mesmo objeto ou em banco 
de dados, seja na elaboração do Projeto Básico/Termo de 
Referência, seja na sua conferência.

5.2 Das vedações
É vedado ao gestor de contrato:
a) exercer poder de mando sobre os empregados da contra-

tada, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis 
por ela indicados;

b) promover acertos verbais com o contratado. 

É vedado a qualquer servidor ou dirigente do Tribunal:
a) exercer poder de mando sobre os empregados da contra-

tada, reportando-se somente ao gestor do contrato;
b) interferir nos trabalhos do gestor do contrato, influenciá-lo 

direta ou indiretamente para que pratique ato contra ex-
pressa disposição de Lei ou preceito ético, ou seja, omisso 
em relação a dever funcional; 

c) manter contato com o contratado, visando obter bene-
fício ou vantagem, direto ou indireto, inclusive para 
terceiro; 

d) indicar pessoal para ser admitido pela contratada, ainda 
que seja para prestar serviço em outro contrato ou outra 
empresa do mesmo grupo.
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6 Responsabilidades 

O gestor do contrato, por força de atribuições formalmente 
estatuídas, tem particulares deveres que, se não cumpridos, pode-
rão resultar em responsabilização civil, penal e administrativa. A 
Lei nº 8.112/90, em seu art. 127, prevê as penalidades disciplinares 
a serem aplicadas aos servidores pelo exercício irregular de atribui-
ções a eles afetas, que são:

a) advertência;
b) suspensão;
c) demissão;
d) cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
e) destituição de cargo em comissão;
f) destituição de função comissionada.
Na aplicação dessas penalidades, serão consideradas a 

natureza e a gravidade da infração cometida, bem como os danos 
que dela provierem para o serviço público. As sanções administra-
tivas poderão cumular-se com as sanções civis e penais, sendo inde-
pendentes entre si.

De acordo com o art. 122 da Lei nº 8.112/90, a responsabilidade 
civil decorre de ato omisso ou comissivo, doloso ou culposo, que 
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

No que se refere à responsabilidade penal, esta abrange os 
crimes e as contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade, 
conforme preconiza o art. 123 da citada Lei. Se a comissão de sindi-
cância ou de processo administrativo disciplinar concluir que a infra-
ção constitui ilícito penal, os autos serão encaminhados ao Ministério 
Público. São crimes contra a Administração Pública: improbidade 
administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos 
cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional e corrupção.

7 Contratação de fiscal de contrato 
A Lei de Licitações e Contratos autoriza a Administração Pú-

blica a contratar profissional ou empresa para assistir ou subsidiar o 
gestor do contrato na fiscalização e gestão dos contratos, conforme 
disposto no art. 9º, III, §1º, c/c art. 13, IV da Lei nº 8.666/93.

Quando entender necessária a contratação de profissio-
nal para subsidiá-lo na fiscalização e gestão dos contratos, deve o 
gestor formular pedido devidamente fundamentado à Unidade 
Administrativa e Financeira, que subsidiará, conforme o caso, a 
decisão discricionária do Diretor-Geral.









Parte II
A Gestão de Contratos
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Recurso – pedido de reconsideração – 15.6 Impedimento de licitar e 
contratar – 16 Recebimento do objeto – 16.1 Prazo para recebimento 
– 16.2 Forma de recebimento

1 Definição
A gestão de contratos é o procedimento que visa assegurar 

a efetividade da proposta mais vantajosa contratada pela 
Administração Pública na licitação e na contratação direta sem 
licitação.
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O êxito de todo o procedimento anterior de seleção pode 
ficar comprometido se, no desenvolvimento do contrato, não forem 
adotadas as cautelas necessárias para preservar o interesse público. 
A fiel observância das cláusulas do contrato e a estrita vinculação ao 
ato convocatório e à proposta são fatores que garantem a isonomia 
dos licitantes. Por esse motivo, os órgãos de controle externo da 
Administração Pública condenam com veemência o gestor público 
que, depois de assinado o contrato, a pretexto de exercer o poder 
discricionário, promove alterações, afetando, por via oblíqua, as 
regras da própria convocação e ferindo o princípio da isonomia.

2 Boa gestão
Quando um contrato é bem gerido pela Administração 

Pública, muitos erros são corrigidos e danos são evitados. 

Por esse motivo, escolher os profissionais com o perfil 
certo e qualificá-los mediante um curso de capacitação feito no 
próprio órgão, com servidores mais qualificados e experientes, ou 
mediante processo de contratação de treinamento externo, mostra-
se indispensável.

A imagem do Tribunal, da Administração Pública e de seus 
servidores depende, em boa parte, do correto desenvolvimento 
de atividades como a Licitação e a gestão de contratos, muitas 
vezes prejudicadas por fortes tensões, decorrentes da urgência do 
atendimento, imprecisão na definição do objeto e valores envolvidos. 
Embora seja verdadeira a assertiva de que a boa gestão depende de 
providências anteriores como a correta definição do objeto — Projeto 
Básico, Termo de Referência, edital preciso e claro, proposta consistente 
e honesta, contrato sem cláusulas dúbias —, também é possível afirmar 
que a presença de um gestor competente consegue inibir a ocorrência 
de problemas e até remediar alguns erros dos procedimentos 
antecedentes.

3 Formalização da gestão
Como regra, a Lei de Licitações e Contratos inverteu a 

presunção de legitimidade, significando que os responsáveis pela 
gestão de contratos têm o dever de demonstrar a legalidade e 
regularidade dos atos que praticarem. 
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A formalização da gestão, preliminarmente, ocorre com a 
indicação da unidade gestora feita no corpo do Projeto Básico ou 
Termo de Referência e, posteriormente, ocorre a designação do 
gestor por meio de portaria. 

3.1 Documentação
O gestor de contratos deve juntar aos autos do processo todos 

os documentos necessários à comprovação da regular execução do 
contrato, inclusive:

- notas fiscais e faturas;
- medições realizadas;
- certidões apresentadas;
- notas técnicas;
- laudos de vistorias técnicas;
- memorandos, ofícios, e-mails e correspondências recebidas 

e expedidas à contratada;
- formulários preenchidos; 

- documentos comprobatórios do cumprimento das obriga-
ções trabalhistas, no caso de contratos de terceirização;

- demais documentos elencados nas cláusulas de fatura-
mento e pagamento de cada contrato, exemplo da folha 
de pagamento e comprovantes de contribuição de FGTS 
e INSS.

O acompanhamento constante possibilita a correção de 
eventuais irregularidades no tempo certo, como colocado neste 
Manual.

3.2 Um só processo sem arquivos paralelos
Por força da Lei nº 8.666/93, somente pode haver um 

processo de contratação.
 Desse modo, não podem ser criados arquivos paralelos, à 
exceção do arquivo eletrônico do Livro de Registro do Contrato e da 
reunião de cópias daqueles documentos estritamente necessários, 
juntando-se aos autos principais todos os documentos originais 
relacionados ao contrato. 
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O processo de pagamento, tratado no item 6.3, parte II 
deste Manual, deve ser autuado tão somente para processamento 
e registro dos pagamentos atinentes ao processo principal, não 
constituindo em processo paralelo de contratação, sendo vinculado 
eletronicamente ao principal após o término de sua tramitação.

O processo de pagamento, com o advento do processo 
eletrônico, pode se destacar provisoriamente do processo de 
contratação, a fim de facilitar e agilizar o trâmite de pagamento 
dos processos sem correr risco de perda de prazos avençados no 
cronograma físico-financeiro do contrato.

Os processos de pagamento são autuados anualmente e a 
solicitação de autuação é feita pela Unidade de Orçamento e Finan-
ças. Essa unidade solicita autuação do processo de pagamento e 
insere o Termo Contratual, Termos Aditivos e portaria de desig-
nação do gestor/Comissão de Recebimento e notas de empenho.

O processo de pagamento deve ser mantido no decorrer 
do exercício sob a guarda do gestor. Cabe ao gestor anexar ao 
processo de pagamento o documento de cobrança, devidamente 
atestado, e demais documentos exigidos e encaminhá-los à Unidade 
Orçamentária com solicitação de pagamento.

O processo de pagamento, ao final do exercício financeiro, 
deve ser encaminhado à Unidade Orçamentária com informação 
acerca de inexistência de pendência de pagamento, necessária para 
que se possa fazer o cancelamento de empenhos inscritos em restos 
a pagar.

Importante destacar que, ao final da contratação, será 
necessário agrupá-lo por apensação ou em “pacotes de processos” 
eletrônicos para dar cumprimento aos preceitos legais. 

3.3 Um só processo e um só Livro de Registros do Contrato 

Nessa hipótese, deve-se considerar que somente o processo 
de contratação é auditado pelos órgãos de controle — documentos 
soltos ou desvinculados do arquivo eletrônico principal, pastas e 
livros guardados em gavetas, armários e canteiro de obras não têm 
valor probante. 
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Logo, para demonstrar zelo pela função de gestor do contrato,   
o servidor deve encaminhar imediatamente todos os documentos 
para integrar o processo de contratação e colocar neste um termo 
por escrito declarando se há ou não o arquivo eletrônico do Livro de 
Registros do Contrato e onde está arquivado. Desse modo, durante a 
execução de uma auditoria, o servidor que receber o agente de controle 
deve chamar a atenção para a existência do único registro em paralelo, 
que por lei tem valor de prova: o arquivo eletrônico do Livro de Regis-
tros do Contrato, e que, conforme termo expressamente colocado no 
processo principal, está em poder do gestor do contrato ou se já encer-
rado o contrato apensado ou agrupado ao próprio processo principal.

Quando o contrato se prolonga por mais tempo, aqui 
definido como razoável, mais de 3 (três) meses, o processo terá 
várias tramitações e, por esse motivo, para ter fácil acesso à in-
formação, é conveniente que o gestor do contrato tenha cópia de 
alguns documentos. 

 
 Diante da necessidade de providências inadiáveis, se os 
autos do processo de contratação estiverem em outras unidades do 
Tribunal, deve-se requerer a tal unidade a devolução do processo 
para a adoção das medidas pertinentes.

No caso de o processo estar em outra área — também para 
tratativas urgentes — deve o gestor do contrato, de posse das cópias 
que possuir, adotar as providências formalmente necessárias, 
para dar consecução à solução do caso, juntando ao processo de 
contratação, quando esse retornar, tudo o que foi produzido.

Lembre-se: ninguém é dono dos autos, o processo pertence ao 
órgão e é dever de todos contribuir para a boa instrução do mesmo. 
Por isso, a colaboração e a compreensão são fundamentais. 

3.4 Arquivo para consulta do gestor do contrato5

Decidindo pelo arquivo eletrônico “paralelo provisório”, 
deverá providenciar:

5 Possivelmente essas informações estarão disponíveis no Portal do Gestor.
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- cópia do edital/Ato Convocatório e seus Anexos (p. ex. 
Projeto Básico, descrição dos serviços, cronograma físico-
financeiro provisório e/ou definitivo);

- cópia da proposta da contratada;
- cópias do contrato administrativo e de seus Termos Aditi-

vos e apostilamentos;
- cópia da nota de empenho;
- cópia(s) do(s) Formulário(s) de Gestão Contratual apli-

cado(s);
- cópia de todos os documentos alusivos à gestão do contra-

to, inclusive das correspondências expedidas e recebidas;
- cópia das convenções coletivas de trabalho, se for o caso.
Lembre-se: este arquivo paralelo não tem força probante, 

serve apenas para consulta do gestor do contrato, não podendo 
conter documentos originais, visto que esses documentos devem 
estar inseridos nos autos do processo principal. 

3.5 Forma e autuação dos documentos6

Quanto à forma e autuação dos documentos, sugere-se:
- o gestor do contrato deve evitar manter a posse de 

documentos. Não só pelo risco de perda, extravio e 
danificação, quanto pela irregularidade que constitui não 
estar juntado ao processo de contratação; 

- quando se tratar de documentos oferecidos em cópia, o 
gestor do contrato deve pedir a apresentação do original 
para confronto, inserindo no documento ou verso a 
inscrição: “o original me foi apresentado para verificação, 
mostrando-se em aparente conformidade”, seguido de 
local, data, assinatura, cargo e matrícula;

- quando a cópia vier autenticada por cartório, por junta 
comercial, conselho profissional, CREA, por exemplo, ou 
órgão público, é dispensável o procedimento previsto no 
subitem anterior;

- o gestor do contrato deve providenciar a imediata juntada 
aos autos do processo de contratação dos documentos 
que receber. A juntada deverá ser feita pelo próprio gestor 

6 O Portal do Gestor encontra-se ainda em fase de implementação.



PA
R

TE
 II

 A
 G

E
S

TÃ
O

 D
E

 C
O

N
TR

A
TO

S

45Manual de Gestão de Contratos do STJManual de Gestão de Contratos do STJ

do contrato ou pelo servidor que estiver com a carga do 
processo, de acordo com as normas do Tribunal a respeito;

- o gestor do contrato deve emitir por escrito todas as suas 
ordens, bem como as respostas aos pedidos e comunicações 
da empresa contratada;

- o gestor do contrato deve exigir, quando for o caso, que a 
contratada apresente os comprovantes de coletas de preços, 
além de faturas, notas e outros documentos, relativos a 
despesas de custos variáveis, previstos no contrato.

3.6 Livro de Registros do Contrato7

A Lei de Licitações e Contratos impõe que o gestor do con-
trato promova registro próprio para anotar as ocorrências relevantes 
da gestão. É analisando esse documento eletrônico que o controle 
pode concluir se um gestor do contrato agiu ou não com responsa-
bilidade no desempenho de suas funções. 

Recomenda-se o uso do arquivo eletrônico do Livro de Re-
gistros do Contrato nas seguintes situações:

- serviços a serem executados de forma contínua;
- obras;
- contratos de grande vulto.8 

Dispensa-se o uso do arquivo eletrônico do Livro de Regis-
tros do Contrato nos demais casos.

Quando for necessário registrar atos e fatos e não for utilizado 
o arquivo eletrônico do Livro de Registros do Contrato, a anotação 
será realizada por meio de formulário ou memorando em 2 (duas) 
vias, sendo uma para o contratado e a outra autuada no processo 
eletrônico principal, mediante Termo de Juntada.

Documentos, comunicações, recibos, e tudo mais que estiver 
envolvido com o controle de cumprimento dos prazos, estão sob a 
responsabilidade e controle do gestor do contrato e devem compor 
o processo principal. No arquivo eletrônico deverá constar mera 
anotação de cada ocorrência.
7  O Portal do Gestor encontra-se ainda em fase de implementação.
8  Art. 6º, V, da Lei nº 8.666/93 – Obras, serviços e compras de grande vulto – aquelas cujo 

valor estimado seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea “c” 
do inciso I do art. 23 desta Lei; 
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O arquivo eletrônico do Livro de Registros do Contrato 
será processado com arquivos e digitalização de documentos, que 
serão anexados no final de cada exercício ou contrato ao processo 
principal. 

 
Devem ser anotadas as principais ocorrências no arquivo 

eletrônico do Livro de Registros do Contrato, diariamente ou 
mensalmente, conforme a frequência. O registro da atuação da 
empresa relativa ao contrato é exigido conforme o art. 36, §2º, da Lei 
nº 8.666/93.

Sempre que o gestor do contrato for substituído, ainda que 
em caráter eventual, deve-se lembrar de entregar os registros dos 
contratos ao substituto. 

O gestor do contrato deve providenciar Termo de Anotação 
da existência do arquivo eletrônico do Livro de Registros do Contra-
to para ser juntado ao processo principal, esclarecendo como serão 
feitos os registros e, até o término do contrato, onde se localizarão os 
arquivos correspondentes. 

A seguir, classificam-se os registros em três categorias, 
conforme subtítulos próprios.

3.6.1 Sobre a relação do contratado com seus
         empregados

- pagamento aos empregados fora da data estipulada;
- vale transporte;
- se previsto em convenção coletiva ou no contrato:
• cesta básica;
• uniforme;
• outros benefícios e vantagens.
Também deve ser anotada a forma como o gestor do contrato 

realiza a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias.

3.6.2 Sobre a relação do contratado com o Tribunal
- bloqueio temporário e reativação no SICAF por meio dos 

órgãos internos do Tribunal;
- atraso na entrega de materiais e serviços;
- entrega de materiais e serviços fora da especificação;
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- multa (inc. II, art. 87, Lei nº 8.666/93);
- descumprimento total ou parcial de outras cláusulas con-

tratuais;
- penalidades e restrições impostas.
Também devem ser anotadas, mesmo que de forma resumi-

da, as atas das reuniões realizadas com o representante da contrata-
da, juntando-se aos autos respectivos as negociações estabelecidas 
para a eficiente execução contratual. É conveniente remeter cópia 
para a Administração.

Ao recomendar a regularização ou correção de algum 
ato, deve-se lembrar de estabelecer prazo para solução dos 
problemas apontados, bem como de dar ciência do fato a quem 
o deva resolver. 

Da mesma forma, é importante colher a assinatura do 
preposto da contratada para instruir o possível procedimento de 
sanção contratual.

3.6.3 Sobre a relação do contratado com outros
         órgãos públicos

- descumprimento de normas referentes à segurança e medi-
cina do trabalho;

- descumprimento de normas ambientais;
- descumprimento de normas relativas a obrigações traba-

lhistas;
- notificações e multas recebidas e a situação referente a pa-

gamentos de impostos, contribuições e taxas.

3.6.4 Recusa do preposto em assinar o Livro de
         Registros do Contrato ou ciência de comunicação 

Pode, eventualmente, o preposto da empresa contratada 
se recusar a assinar o documento a ser acostado ao processo 
eletrônico.

É necessário esclarecer-lhe que, normalmente, se solicita 
a ciência da empresa sobre os registros que são realizados e que 
a condição de preposto implica representar a empresa nos atos 
praticados no âmbito da Administração Pública.
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Deve ser permitido, todavia, que o preposto faça alguma 
ressalva, por meio de documentação à parte para descomplicar 
o processo ou, mesmo, que escreva que está ciente e que não 
concorda com tal ou qual providência. Se pretender alongar-se no 
texto, faz-se necessário orientá-lo a apresentar suas declarações em 
separado. 

Se for, no entanto, indispensável que tome ciência logo e se 
houver recusa, o gestor do contrato deverá registrar o fato no pró-
prio arquivo do Livro de Registros do Contrato, informando a data, 
horário e local da recusa e, sempre que possível, as circunstâncias e 
pessoas presentes ao fato.

Ato contínuo, o gestor deverá remeter a comunicação por 
escrito, em carta com Aviso de Recebimento (AR), ou outro meio de-
finido no edital ou no contrato, para o estabelecimento do contratado. 
Analisar, em seguida, se é o caso de pedir a troca do preposto.

3.7 Dos registros pertinentes ao SICAF9

O assunto é regulado pela Instrução Normativa SLTI/
MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, disponível no site 
<www.comprasnet.gov.br>, e pelo Decreto nº 3.722, de 09 
de janeiro de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.485, de 25 de 
novembro de 2002. 

4 Obrigações a serem exigidas da empresa a ser 
   contratada

O gestor de contrato tem inúmeras atribuições. Dentre elas, 
a de exigir, da empresa contratada, o cumprimento das obrigações 
estabelecidas no instrumento contratual e na legislação.

Podem-se destacar as seguintes obrigações a serem exigidas 
da empresa a ser contratada:

1. fornecer a relação nominal dos profissionais e encarregados 
postos à disposição, para a realização dos serviços, infor-
mando sobre a ocorrência de demissões e substituições (os 
profissionais e encarregados que executam efetivamen-
te os serviços deverão fazer parte da relação analítica da      
folha de pagamento da contratada); 

9  O Portal do Gestor encontra-se ainda em fase de implementação.
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2. manter seus empregados sujeitos às normas disciplinares 
do STJ;

3. encaminhar, até o 5º (quinto) dia, após o final do período 
do controle da frequência, a respectiva relação analítica da 
folha de pagamento dos profissionais. Ocorrendo o con-
trole da frequência por quinzenas (da segunda quinzena 
de um mês, à primeira quinzena do mês seguinte), o des-
conto das faltas e penalidades, se for o caso, deverá constar 
na fatura do mês de referência;

4. fornecer, sempre que solicitado pelo contratante, cópia 
integral da folha de pagamento;

5. substituir prontamente os profissionais faltosos, por meio 
de seus encarregados. Havendo faltas justificadas, como 
definidas na Convenção Coletiva, o controle da assi-
duidade será de responsabilidade da contratada. A não 
substituição dos faltosos, de forma imediata, terá como 
consequência, além do desconto das horas ou dias não 
trabalhados e de adicionais, as penalidades definidas no 
contrato (o desconto das faltas e dos adicionais será cal-
culado pelo custo total do profissional ou encarregado, 
registrado na planilha de custos);

6. apresentar, quanto aos substitutos dos profissionais 
faltosos, cópia da CTPS10 e documento individualizado de 
encaminhamento da contratada, contendo o seu nome e 
respectivo número do CPF. Esse documento será retido 
na respectiva unidade da contratante, com o objetivo de 
formalizar as substituições (no caso do encarregado, o 
encaminhamento será ao gestor do contrato);

7. providenciar a confirmação da frequência dos profissio-
nais. Tal confirmação deverá ser efetuada pelo responsá-
vel pelo controle dos serviços, na unidade da contratante, 
por meio de cartão de frequência, com acompanhamento 
do encarregado da contratada;

8. responsabilizar-se por danos causados aos equipamentos 
e/ou outros bens de propriedade do contratante, ou de 
terceiros, ocasionados por seus empregados, em virtude de 
dolo ou culpa, quando na execução do objeto contratado;

10 Importante verificar na CTPS se o substituto foi contratado para exercer as mesmas ati-
vidades do substituído.
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9. fornecer, sem ônus adicionais, uniformes completos aos 
empregados destacados para a prestação dos serviços, 
bem como todos os equipamentos de proteção individual 
e coletiva sempre que necessário à execução dos serviços;

10. corrigir, às suas expensas, todos os serviços executados 
em que se verificarem imperfeições, vícios ou incorre-
ções, dentro do prazo estipulado, em cada caso, pelo con-        
tratante.

5 Execução das prestações do contrato
As formas de execução devem estar previamente definidas, 

devendo ser observados, dentre outros:
- a forma em que o objeto será solicitado (requisição por es-

crito, e-mail, fax, ofício, etc.); 
- dias e horários da execução do objeto;
- locais de execução do objeto;
- fases de execução do objeto.
Importante destacar: o início da execução dos serviços, ou da 

obra contratada, pode ou não coincidir com o início da vigência do 
contrato.

O inciso IV, do art. 55 da Lei nº 8.666/93 estabelece ser cláu-
sula necessária em todo o contrato o estabelecimento de prazo de 
início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observa-
ção e de recebimento definitivo.

No caso de omissão no contrato de cronograma físico-
financeiro, que determinaria o início da execução contratual, pode 
ser estabelecida, pelo Tribunal, uma rotina de expedição de Ordem 
de Serviço, com data, para demarcar o início da contagem do prazo 
contratualmente estabelecido. 

No caso de fornecimento de material com entrega única, o 
recebimento da nota de empenho demarcará o início da contagem 
do prazo estabelecido para a entrega, caso não haja instrumento de 
contrato.

Tudo dependerá de avaliação a ser feita pelo Tribunal a 
respeito da necessidade imediata, ou, conforme o caso, em data a 
ser predefinida, do fornecimento do produto ou da prestação dos 
serviços ou, ainda, realização da obra.
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No caso em que o contrato novo substituir o contrato vigente, 
deve-se aguardar o encerramento da vigência do contrato anterior 
para que tenha consecução o novo, mas essa avaliação deve ser feita 
caso a caso.

Nessas hipóteses, o fato de a vigência ser alterada, sempre 
por intermédio de Termo Aditivo ao contrato, deve ser registrado 
nos autos.

6 Pagamento
6.1 Documentos fiscais

Os documentos fiscais referentes aos contratos de prestação 
de serviços e/ou fornecimento de material devem ser recebidos e 
atestados pelo gestor do contrato e encaminhados à Unidade de 
Pagamento para os devidos trâmites. 

O gestor do contrato, ao atestar o documento fiscal, está 
declarando que o serviço ou material a que ele se refere foi 
satisfatoriamente prestado ou fornecido e que seu valor está em 
conformidade com o Termo Contratual.

Após o atesto, os documentos de cobrança devem ser enca- 
minhados à Unidade Financeira no prazo de até 02 (dois) dias 
úteis.

Quando se tratar de fatura/nota fiscal de telefonia, água, 
luz ou assemelhados, com a data de vencimento expressa no corpo 
do documento, este deve ser encaminhado à área financeira com 
a antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data prevista 
para o pagamento. Caso a fatura/nota fiscal seja encaminhada 
fora do prazo supracitado, e não haja possibilidade de efetuar 
seu pagamento na data aprazada, ela será restituída ao gestor 
para as providências necessárias à prorrogação do prazo de 
vencimento. 

O documento fiscal, após análise da Unidade Financeira, 
poderá eventualmente ser devolvido ao gestor para que ele interaja 
junto à contratada, objetivando a substituição ou correção do 
documento fiscal.

Caso os documentos fiscais sejam encaminhados sem que 
a documentação estipulada em contrato esteja completa, serão 
solicitadas ao gestor as providências necessárias à complementação 
da documentação, possibilitando, assim, a liquidação e pagamento.
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Checklist do gestor para efetuar o pagamento:
- verificar se o serviço ou material foi satisfatoriamente pres-

tado ou fornecido e que seu valor está em conformidade 
com o Termo Contratual;

- atestar o documento fiscal e encaminhar à Unidade de 
Pagamento para os devidos trâmites até dois dias antes de 
seu vencimento;

- verificar se todos os documentos exigidos na cláusula 
de faturamento e pagamento foram apresentados pela 
contratada;

- acompanhar em conjunto com a contratada a conta 
vinculada aberta para depósito das provisões de encargos 
trabalhistas, previstos no Termo Contratual.

6.2 Atesto do cumprimento das obrigações
Incumbe ao gestor do contrato atestar as faturas, isto é, decla-

rar o cumprimento da obrigação. É no ato do atesto que se expõem 
ressalvas, retenções ou glosa-se a despesa pela irregular execução. 

Frise-se que o atesto só deverá ser produzido mediante 
rigorosa avaliação do gestor de todos os documentos trazidos pela 
empresa contratada, a fim de verificar a regularidade destes.

Ao gestor do contrato incumbe:
- atestar a prestação do serviço, a entrega de material/

equipamentos ou a conclusão das etapas de obras e 
serviços de engenharia (de acordo com o cronograma e a 
planilha de avaliação de serviços executados previstos no 
contrato);

- verificar, com o auxílio da área de orçamento e finanças, a 
adequação dos tributos incidentes na fatura e a correção 
das retenções que são indicadas.

 A atestação é a declaração aposta no verso da primeira via 
da nota fiscal, declarando a regular execução do contrato. 

Deve constar do atesto a data em que se deu a execução do 
objeto do contrato, a assinatura, o nome legível e a identificação da 
função de gestor do contrato.

O gestor do contrato que realizar o recebimento provisório 
não deverá ser encarregado do recebimento definitivo com 
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exclusividade, mas pode integrar a comissão na condição de 
membro. 

Como regra, os contratados conhecem o prazo de entrega 
do objeto, dispensando-se a prévia notificação do exaurimento do 
prazo pelo gestor do contrato.

Vencido o prazo de cumprimento da obrigação, é recomen-
dável que o gestor do contrato notifique a empresa sobre o venci-
mento do prazo.

Nesse caso:
- a notificação deve deixar claras: a data do vencimento do 

prazo da obrigação e a concessão ou não de novo prazo 
para o cumprimento da obrigação;

- o recebimento do objeto fora do prazo far-se-á sem prejuízo 
da aplicação de penalidade;

- a penalidade cabível para o atraso é a de multa e, se houver 
outros motivos além do atraso, essa poderá ser ou não 
cumulada com outras sanções, na forma permitida pelo 
art. 87, §2º da Lei nº 8.666/93.

No ato de notificação, deverão ser transmitidas instruções 
sobre a forma e protocolização da resposta à notificação.

Se for concedido novo prazo, justificado ou não o atraso, o 
material só poderá ser recebido mediante autorização expressa da 
Administração. Nessa hipótese, deve ser agilizado o procedimento 
para evitar transtornos à Administração, com material depositado 
em local provisório, e transtornos também ao contratado, pela 
incerteza do recebimento.

Em relação ao recebimento do objeto, compete ao gestor do 
contrato:

- testar o correto funcionamento de equipamentos e registrar 
a conformidade em documento que será emitido em 
2 (duas) vias assinadas pelas partes: a primeira para o 
fornecedor, a segunda para juntar ao processo respectivo;

- receber, provisória ou definitivamente, o objeto mediante 
emissão de recibo ou Termo Circunstanciado assinado 
pelos representantes das partes interessadas.

Observar, quando do recebimento do documento fiscal:
- se foi emitido em nome do Tribunal;
- se está datado;
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- se o material ou serviço está especificado, conforme as 
discriminações da nota de empenho e/ou contrato;

- se o valor confere (unitário e total);
- se a nota fiscal foi emitida em, no mínimo, 02 (duas) vias 

e dentro do prazo de validade para emissão. Caso esteja 
vencida, exigir da contratada a troca do documento ou 
revalidação;

- se não houver rasuras ou erros nos dados da nota fiscal/
fatura dar o atesto, se esses documentos apresentarem 
erros ou rasuras, exigir a sua troca.

Na hipótese de contrato, cuja execução ocorra de forma 
descentralizada, deverá o gestor dar o seu atesto após receber 
informações e documentos dos responsáveis pelas unidades onde 
os serviços/obras estão sendo executados.

Recomenda-se o prazo de até 24 (vinte e quatro horas) 
para atestar as faturas nas hipóteses de contratações com fulcro 
no art. 24, inciso II, tendo em vista que pela Lei de Licitações e 
Contratos, art. 5º, §3º, o prazo limite para pagamento é de 05 
(cinco) dias úteis. 

Nos demais casos, verificado o cumprimento do 
cronograma físico-financeiro, deverá ser emitido em até 05 
(cinco) dias úteis, tendo em vista que, pela Lei de Licitações e 
Contratos, art. 40, inc. XIV, “a”, o prazo limite para pagamento é 
de 30 (trinta) dias consecutivos. 

6.3 Processo de pagamento 
O processo de pagamento, para cada ano de exercício 

orçamentário/financeiro, é aberto na Unidade Orçamentária, 
contendo o contrato, os Termos Aditivos, notas de empenho, 
portaria do gestor e demais documentos necessários à tramitação.

Os processos de pagamento são abertos para cada ano e 
todos os pagamentos realizados naquele ano estarão presentes neste 
processo.

Haverá um processo apenas de contratação e, no máximo, 
um processo de pagamento por exercício financeiro.

Após o recebimento do processo de pagamento e análise dos 
documentos fiscais, em confronto com o Termo Contratual e com 
a legislação vigente, a área financeira providenciará a juntada aos 
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autos de toda a documentação obrigatória para o pagamento, com 
os lançamentos contábeis no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI).

Após sua abertura é enviado ao gestor para a juntada das 
notas fiscais e demais documentos de faturamento. Findo o recebi-
mento e juntada dos documentos o gestor envia o processo digital à 
Unidade Orçamentária para liquidação e pagamento da nota fiscal.

Importante ressaltar que ao término de cada exercício        
financeiro, ou do contrato, o gestor deve informar acerca de pen-
dências ou não de pagamento e o processo deve ser enviado à 
área financeira para as providências de anulação do saldo de em-
penho. Caso não haja saldo de empenho a anular, o processo pode 
ser enviado pela área responsável para análise do controle interno 
ou para arquivamento. 

7 Prazos
O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá prever, de 

acordo com a natureza de seu objeto, dentre outros prazos, os de 
início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de testes, 
observação, garantia técnica, recebimento definitivo, no caso de 
fornecimento de bens, o prazo que a contratada terá para entregar 
os bens solicitados pelo contratante ou para substituir o produto 
rejeitado.

8 Garantias
8.1 Garantia técnica

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, a suas expensas, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. O gestor deverá informar o 
prazo de garantia técnica pretendido.

8.2 Garantia contratual
O gestor é o responsável pela avaliação da necessidade de 

inclusão no Projeto Básico e Termo de Referência da exigência de 
garantia, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, de acordo com a 
complexidade do objeto do contrato, visando assegurar sua execução 
e evitar prejuízos ao patrimônio público. 
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A garantia contratual poderá ser exigida se prevista no ato 
convocatório e no contrato. Será devolvida somente após execução 
e entrega do objeto contratado.

Importante verificar que se o objeto for acrescido ou 
suprimido, a garantia deve ser atualizada em igual valor.

O valor da garantia contratual, caso exigida, não poderá 
exceder a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, exceto para 
obras, serviços e fornecimento de grande vulto envolvendo 
alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, 
demonstrados por meio de parecer tecnicamente aprovado pela 
autoridade competente, que o limite da garantia poderá ser elevado 
para até 10% do valor do contrato.

Caso seja verificada a necessidade de prestação de garantia 
contratual, o contratado pode optar por uma das seguintes 
modalidades:

1. caução em dinheiro;
2. caução em títulos da dívida pública;
3. seguro-garantia;
4. fiança bancária.
O gestor deverá autorizar expressa e formalmente, quando 

do término da vigência do contrato, a liberação da garantia em favor 
da contratada. Cada tipo de garantia tem uma forma própria para 
liberação, sendo recomendável inteirar-se na área financeira. No 
caso de garantia prestada em dinheiro, a devolução será feita depois 
de atualizada.

Importante destacar que a IN/MPOG/SLTI nº 02/08, com 
as alterações efetuadas pela IN nº 03/09, indicou a necessidade de 
que, quando couber, o instrumento convocatório deverá prever 
garantia, com validade de 03 (três) meses após o término da 
vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação 
efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666/93, 
para os serviços continuados com uso intensivo de mão de 
obra com dedicação exclusiva, com a previsão expressa de que 
a garantia somente será liberada ante a comprovação de que a 
empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes 
da contratação. 

Caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo 
mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será 
utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente 
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pela Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV 
da IN/MPOG/SLTI nº 02/08.

A unidade competente deverá exigir da empresa contratada, 
no prazo estipulado em contrato, a prestação da garantia contratual; 
bem como deve zelar pela vigência da garantia durante a execução 
do contrato e por sua proporcionalidade ao valor total, solicitando 
sua complementação quando prorrogado o ajuste ou majorado seu 
objeto. 

É importante destacar a conceituação de três modalidades de 
garantia: a garantia legal, a convencional e a do fabricante.

Garantia legal, como o próprio nome sugere, é aquela fixada 
pela lei. O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, estabelece 
garantia legal de 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de serviço 
e de produtos não duráveis e de 90 (noventa) dias para os duráveis.

Garantia convencional, ou contratual, é a complementar à 
legal e será conferida mediante termo escrito. A garantia convencio-
nal pode ser estabelecida livremente entre as partes.

Garantia do fabricante é aquela geralmente atrelada ao for-
necimento do produto, ou à prestação do serviço, fixada livremente 
pelo fabricante, ou pelo prestador do serviço, desde que não inferior 
à garantia legal.

9 Estimativa de custos
A Lei nº 8.666/93 preceitua que as obras e os serviços 

somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado 
em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários.

O Tribunal de Contas da União recomenda que deve a 
estimativa de custos ser elaborada com base nos preços colhidos 
em, no mínimo, 3 (três) empresas do ramo pertinente ao objeto a ser 
contratado, no mercado em que vai ser realizada a licitação, seja ele 
local, regional ou nacional. 

Além disso, sempre que possível, deve-se verificar os preços 
fixados por órgão oficial competente, sistema de registro de preços 
ou os preços vigentes em contratos firmados por outros órgãos ou 
entidades da Administração Pública.
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O gestor deverá prever a estimativa do impacto orçamentá-
rio/financeiro no exercício em que o contrato entrar em vigor, bem 
como nos dois anos subsequentes. Exemplo: no caso de aquisição de 
veículos, deverão ser previstos os gastos com seguro, manutenção, 
combustível etc.

10 Contratação emergencial
Conforme entendimento do TCU, a situação de emergência 

deverá ser devidamente esclarecida, e com a formalização 
adequada do processo que a justifique, com demonstração razoável 
para a escolha da empresa e dos preços adotados, estando, aí sim, 
fundamentados os argumentos que permitirão a adoção do instituto 
da dispensa de licitação.

Para a validade da contratação direta conforme o inciso IV 
do art. 24 da Lei nº 8.666/93 é necessária acumulação de 4 (quatro) 
requisitos:

- situação emergencial ou calamitosa;
- urgência de atendimento;
- risco; e
- contratação direta como meio adequado para afastar o 

risco.11

Além desses requisitos é imperioso ressaltar que mesmo para 
contratação por emergência ou calamidade pública é necessário 
justificar o preço, em vista do art. 26, parágrafo único, inciso III, da 

11  A questão sobre a possibilidade de contratação direta de empresas para procederem ao 
reparo nas rodovias, com base no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, foi exposta pelo TCU no 
Processo nº TC-009.248/1994-3. Decisão nº 347/1994 – Plenário. Relator Ministro Carlos 
Átila Álvares da Silva.
“a) além da adoção das formalidades previstas no art. 26, caput e parágrafo único, da Lei 
nº 8.666/93, são pressupostos da aplicação do caso de dispensa, preconizado no art. 24, 
IV, da mesma lei:
a.1) que a situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, não 
se tenha originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia admi-
nistrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela possa, em alguma 
medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público que tinha o dever de agir para 
prevenir a ocorrência de tal situação;
a.2) que exista urgência concreta e efetiva do atendimento à situação decorrente do es-
tado emergencial ou calamitoso, visando afastar o risco de danos a bens ou à saúde ou 
à vida de pessoas;
a.3) que o risco, além de concreto e efetivamente provável, se mostre iminente e especial-
mente gravoso;
a.4) que a imediata efetivação, por meio de contratação com terceiro, de determinadas 
obras, serviços ou compras, segundo as especificações e quantitativos tecnicamente apu-
rados, seja o meio adequado, efetivo e eficiente de afastar o risco iminente detectado”.
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Lei nº 8.666/93 e observar os princípios basilares, impostos pela 
Lei de Licitações, mantendo-se coerência em relação à situação e ao 
contrato firmado.

A critério da autoridade administrativa, poderão ser convo-
cadas empresas para apresentarem propostas no dia e hora defini-
dos, informando que os preços a serem apresentados serão finais e 
definitivos, ou possibilitando a oferta de lances exclusivamente na 
sessão de recebimento das propostas. 

11 Alterações contratuais
Os contratos poderão ser alterados, e seu fundamento 

reside no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administração para atender ao interesse público. Para que as 
alterações sejam consideradas válidas devem ser justificadas por 
escrito e previamente autorizadas pela autoridade competente para 
celebrar o contrato.

As alterações podem ser unilaterais ou por acordo entre as 
partes.

11.1 Alterações unilaterais
A alteração unilateral pode ocorrer nas seguintes situações:
Alteração qualitativa: quando a Administração necessitar 

modificar o projeto ou as especificações para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos. 

As adequações técnicas são necessárias quando ocorre a 
descoberta de circunstâncias não percebidas anteriormente pela 
Administração ou quando a solução técnica anteriormente adotada 
não atende mais o fim que se buscava.

Poder-se-á exemplificar com o aparecimento superveniente 
de uma descoberta científica que demonstre a necessidade de 
inovações no projeto inicial ou fatos preexistentes, mas somente 
verificados ao longo da execução, como uma falha geológica de 
terreno, que impede a implantação da obra como inicialmente 
prevista.12

12 Acórdão nº 2.352/06, Plenário, rel. Min. Marcos Vinícios Vilaça – “8. Entendo que é pra-
ticamente impossível deixar de ocorrer adequações, adaptações e correções quando da 
realização do projeto executivo e mesmo na execução das obras. Mas estas devem se 
manter em limites razoáveis, gerando as conseqüências naturais de um projeto que tem 
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Alteração quantitativa: quando for necessária a modificação 
do valor do contrato em razão do acréscimo ou diminuição nos 
quantitativos do seu objeto.13

Há de se ressaltar que para haver a alteração quantitativa do 
contrato esta deve refletir mera modificação quantitativa do objeto, 
para mais ou para menos, e que este acréscimo ou a diminuição se 
limite aos parâmetros legais.

Pode-se exemplificar: na execução de uma obra a 
Administração verifica que devem ser acrescidos, ou diminuídos, 
20 metros quadrados de área construída, o que determinará um 
aumento no preço pactuado. Nesse caso, importante assinalar que 
este aumento deve corresponder a valor que não ultrapasse 50% do 
valor global do contrato, por se tratar de obra. 

11.2 Alterações por acordo entre as partes
Podem ocorrer, por exemplo:
- quando for conveniente substituir a garantia efetuada para 

execução do contrato;
- quando for necessária a modificação do regime de execução 

da obra ou serviços ou do fornecimento;
- quando for necessária modificação da forma de pagamento, 

por imposição de circunstâncias que surgirem após a 
assinatura do contrato, devendo ser mantido seu valor 
inicial atualizado; 

- quando for necessário restabelecer as relações inicialmente 
pactuadas, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato.

por objetivo apenas traçar as linhas gerais do empreendimento. (...) Quase sempre, as 
alterações qualitativas são necessárias e imprescindíveis à realização do objeto e, conse-
quentemente, à realização do interesse público primário, pois que este se confunde com 
aquele. As alterações qualitativas podem derivar tanto de modificações de projeto ou 
de especificação do objeto quando da necessidade de acréscimo ou supressão de obras, 
serviços ou matérias, decorrentes de situações de fato vislumbradas após a contratação. 
Conquanto não se modifique o objeto contratual, em natureza ou dimensão, é de se res-
saltar que a implementação de alterações qualitativas requer, em regra, mudanças no 
valor original do contrato”.

13  Jurisprudência do STJ: “É assente nos contratos administrativos a possibilidade de 
sua revisão à luz da cláusula rebus sic stantibus hoje consagrada na Lei de Licitações, 
verbis: ‘art. 65 (...)’” (REsp nº 612.123/SP, 1ª T., rel. Min. Luiz Fux, j. em 08.03.2005, DJ 
de 29 ago. 2005).
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11.3 Acréscimos e supressões
A Administração pode alterar o contrato quando forem 

necessários acréscimos ou supressões nas compras, obras ou 
serviços, respeitados os seguintes limites:

- para compras, obras ou serviços: acréscimos ou supressões 
de até 25% do valor atualizado do contrato;

- para reforma de edifício ou equipamento: acréscimos até o 
limite de 50% do valor atualizado do contrato;

- acima desses percentuais, somente são permitidas supres-
sões desde que resultante de acordo celebrado entre as 
partes.

Independentemente dessa possibilidade, as alterações 
poderão ser evitadas se houver adequado planejamento para 
compras e serviços, pois como fato não previsto, gera descontrole 
orçamentário.

De acordo com a Lei nº 8.666/93, o contratado é obrigado a 
aceitar, nas mesmas condições do contrato original, os acréscimos 
ou supressões, respeitados os limites admitidos.

Ressalta-se que o limite de 25% das modificações se aplica 
sobre o valor inicial atualizado, ou seja, considerando o valor 
reajustado e revisto, nos termos do art. 65, inc. II, alínea “d”.

Importante observar que o limite de 25% sobre o valor inicial 
atualizado deve incidir sobre cada item, conforme orientação do 
Tribunal de Contas em suas decisões.14 

Os prazos de execução do objeto contratado poderão ser 
aumentados ou diminuídos proporcionalmente aos acréscimos ou 
supressões que por acaso ocorrerem.

O gestor deverá informar a data em que iniciará a alteração 
do contrato.

É de se destacar que a Lei nº 8.666/93 prevê que o valor 
pactuado inicialmente entre as partes pode sofrer três espécies de 
alterações:

- atualização financeira em decorrência de atraso no paga-
mento, em consonância com o disposto no art. 40, XIV, “c”;

14  Acórdão nº 1.330/08 – Plenário “Prorrogue somente contratos de serviços que conte-
nham apenas prestação obrigatória pela licitante vencedora. Ademais, nas alterações 
contratuais, calcule o limite de 25% previsto no art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993, com 
base no custo unitário do serviço a ser adicionado ou suprimido, não no valor total do 
contrato”.
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- reajuste/repactuação, que está previsto nos arts. 40, XI, e 
55, III;15 

- reequilíbrio econômico-financeiro, consoante dispõe o art. 
65, II, alínea “d”.

Ponto importante a observar é que, nos casos de acréscimos 
ou supressões que impliquem eventual variação dos custos 
unitários do contrato, se forem feitos dentro do limite legal, devem 
ser acatados pelo contratado, não cabendo qualquer anuência deste 
quanto a alteração do contrato.

Se no contrato não houverem sido contemplados preços 
unitários para obras ou serviços esses serão estabelecidos mediante 
acordo entre as partes, respeitados os limites percentuais aqui 
mencionados.

Quanto a alterações qualitativas do objeto do contrato, o Tri-
bunal de Contas da União recomenda sempre cautela e razoabilidade 
por parte da Administração no redimensionamento do contrato.16

Checklist para proceder à alteração solicitada:
- recebe o pedido de alteração;
- autua no processo o pedido, caso não esteja;
- solicita o cálculo do impacto financeiro, se houver, e faz 

planilha de cálculo;
- caso seja alteração quantitativa e aumento de despesa, enca-

minha o processo à área orçamentária, para fins de reserva 
de recursos orçamentários;

- a área orçamentária/financeira envia o processo ao ordena-
dor de despesas para autorização de empenho; 

- após o empenho os autos são encaminhados à unidade de 
elaboração de contratos, para elaboração do aditivo ou 
apostilamento;

15  O art. 40, XI, não fala de repactuação, mas sim de reajuste. Infere-se que a repactuação 
é um tipo de reajuste, ao ser prevista no art. 5º do Decreto nº 2.271/97, que regulamenta 
os art. 40, XI e 55, III da Lei nº 8.666/93, nos casos de contrato que tenham por objeto a 
prestação de serviços executados de forma contínua.

16  Acórdão nº 2.352/06 – Plenário “Os responsáveis pela elaboração e aprovação de projeto 
básico inadequado e sem assinatura ou identificação do responsável técnico devem ser 
sancionados.
2. É possível a ocorrência de mudanças no objeto do contrato, desde que não haja desvir-
tuamento ou alteração radical do que foi ajustado.
3. Não é irregular a postergação de obra de investimento vultoso, a depender de condi-
ção futura e incerta.
4. Licença prévia expedida após a licitação e a aprovação do projeto executivo não é falha 
meramente formal”.
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- envia para a assessoria jurídica emitir parecer sobre a 
minuta, seja qualitativa seja quantitativa, no caso de adi-
tivo;

- após o exame da assessoria jurídica, a unidade de contratos 
envia o termo para autorização e assinatura das partes; 

- a unidade de contratos publica o extrato do aditivo fir-
mado;

- o gestor recebe comunicado/cópia do Termo vistado e assi-
nado para a realização da gestão.

11.4 Prorrogação da vigência do contrato
O art. 57 da Lei nº 8.666/93 regula a vigência dos contratos.
O prazo contratual para a prestação de serviços de natureza 

continuada pode ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
até o limite de 60 (sessenta) meses, a fim de que se possa obter preços 
e condições mais vantajosos para a Administração.

É dever do gestor informar, com a antecedência descrita 
logo abaixo, a intenção de prorrogar ou não o contrato, cabendo-lhe 
instruir a manifestação com os seguintes elementos:

- avaliação de desempenho da contratada;
- levantamento de informações quanto aos aspectos técnicos 

e mercadológicos que comprovem a existência de condi-
ções e preços vantajosos para a Administração, por meio 
de pesquisa de mercado realizada, em pelo menos três 
empresas do ramo ou em órgãos da Administração Públi-
ca que mantenham contratos semelhantes, com o auxílio 
da unidade de compras e contratos;

- avaliação da necessidade do objeto a ser contratado e ainda 
a reavaliação do gestor quanto ao dimensionamento deste 
objeto;

- manifestação da contratada em relação à prorrogação e 
eventual reajuste de preços;

- nos casos de prorrogação de contratos de prestação de ser-
viços, anexar aos autos cópia da convenção coletiva de tra-
balho, devidamente registrada na Delegacia Regional do 
Trabalho e Emprego, ou do Dissídio Coletivo;17

17  Convenções e acordos coletivos de trabalho são instrumentos de caráter normativo, fir-
mados entre entidades sindicais ou entre estas e empresas, que estabelecem condições de 
trabalho aplicáveis no âmbito de representação das partes envolvidas.
Para que tenham validade e se apliquem a todos os envolvidos, precisam ser registrados 
no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A obrigatoriedade de depósito dos instru-
mentos no MTE, para fins de registro e arquivo, tem previsão legal no art. 614 da CLT e 
objetiva a verificação dos requisitos formais exigidos para a sua celebração e a publicida-
de que deve ser dada a tais atos.
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- nos caso de dispensa e inexigibilidade de licitação, informar 
se a contratada continua mantendo, em relação à execução 
do objeto, as condições que ensejaram sua contratação, de 
conformidade com a fundamentação legal pertinente.

Na hipótese em que os contratos não puderem ser 
prorrogados em virtude de expiração do prazo limite de vigência 
deverá ser elaborado Projeto Básico ou Termo de Referência, visando 
à elaboração de novo procedimento licitatório.

O processo, contendo o pedido de prorrogação ou, ainda, 
de denúncia ou renovação do contrato, deverá ser encaminhado 
antes da expiração da vigência do respectivo contrato, nos seguintes 
prazos: 

- até 60 (sessenta) dias para os procedimentos relativos à 
inexigibilidade e dispensa de licitação;

- até 90 (noventa) dias para os procedimentos relativos à 
licitação nas modalidades de Convite e Pregão;

- até 120 (cento e vinte) dias para os procedimentos relativos 
à licitação nas modalidades de Tomada de Preços e 
Concorrência.

É importante observar o cumprimento dos sobreditos prazos, 
pois a elaboração da minuta do contrato, bem como a do edital, 
exige detalhada análise do Projeto Básico ou Termo de Referência. 
Vale ressaltar que os trâmites processuais obrigatórios e o próprio 
procedimento licitatório necessitam de tempo considerável.

Muito importante observar que os contratos somente poderão 
ser prorrogados caso não tenha havido interrupção do prazo de 
vigência, ainda que a interrupção tenha ocorrido por apenas um 
dia.

Na contratação com prazo superior a 12 (doze) meses deverá 
ser previamente justificada a vantagem para o Tribunal.

Os instrumentos coletivos deverão ser, obrigatoriamente, transmitidos para registro ele-
trônico pelo Sistema MEDIADOR, disponível no endereço eletrônico do MTE na inter-
net <www.mte.gov.br>.
O protocolo do requerimento do registro emitido por meio do Sistema MEDIADOR 
deverá ser efetuado: na Secretaria de Relações do Trabalho (SRT), quando se tratar de 
norma com abrangência nacional ou interestadual; e nos órgãos regionais do MTE, nos 
demais casos.
Com o registro os instrumentos coletivos ficarão disponíveis para consulta de qualquer 
interessado no endereço eletrônico do MTE na internet <http://www2.mte.gov.br/sis-
temas/mediador/>.
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Nos contratos cuja duração, ou previsão de duração, 
ultrapasse um exercício financeiro, indicar-se-á o crédito e respectivo 
empenho para atender à despesa no primeiro exercício, bem como 
de cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em 
exercício futuro, com a declaração de que, em Termos Aditivos 
ou apostilamentos, indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua 
cobertura.

Por ocasião da prorrogação da vigência do contrato, o 
Tribunal deverá:

1. assegurar-se de que os preços contratados continuam com-
patíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a 
garantir a continuidade da contratação mais vantajosa, em 
relação à realização de uma nova licitação; e

2. realizar a negociação contratual para a redução ou exclusão 
de custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham 
sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contrata-
ção, sob pena de não prorrogação da vigência do contrato.

11.5 Termo Aditivo
Termo Aditivo é o instrumento utilizado para formalizar as 

modificações nos contratos administrativos, previstas em lei, tais 
como acréscimos ou supressões no objeto, prorrogações de prazos, 
prorrogação do contrato, além de outras. 

Ressalvados os acréscimos e/ou supressões quantitativas 
que dependem de mera conta aritmética, as alterações feitas por 
meio de Termo Aditivo exigem prévio exame do órgão jurídico do 
Tribunal e posterior publicação.

A concessão de reequilíbrio econômico-financeiro do con-
trato é, entre outros atos, formalizada por Termo Aditivo. 

O Termo Aditivo é de competência da unidade de contratos 
que deverá elaborá-lo e encaminhá-lo para a área competente para 
que se façam os demais trâmites após o pedido de alteração no 
contrato administrativo feito pelo gestor. 

11.6 Termo de Apostilamento
Termo de Apostilamento é o registro administrativo que 

pode ser feito no Termo de Contrato, ou nos demais instrumentos 
hábeis que o substituem, normalmente no verso da última página 
do contrato ou, ainda, pode ser efetuado por meio de juntada 
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de outro documento ao Termo de Contrato ou aos demais 
instrumentos hábeis.

Cabe apostilamento do contrato nos casos previstos no 
art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93 que se resumem, basicamente, ao 
registro de: 

- variações do valor contratual para fazer face ao reajuste/
repactuação de preços; 

- atualizações;
- compensações;
- penalizações financeiras decorrentes de condições de paga-

mento; e
- empenhos de dotações orçamentárias suplementares, até o 

limite do seu valor corrigido.
O apostilamento não precisa ser publicado na imprensa 

oficial, porque o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, 
somente exige a publicação do instrumento do contrato e dos seus 
aditamentos. Além disso, como regra, as alterações que podem ser 
feitas por apostilamento referem-se a fatos já previstos no próprio 
contrato, não constituindo inovações na ordem jurídica.

Outra característica da apostila é que não há necessidade 
da assinatura do contratado ou sua anuência, bastando seu 
conhecimento, que se faz pela remessa de uma das vias da apostila, 
permanecendo a outra juntada ao contrato ou ao processo da 
contratação. 

12 Equilíbrio econômico-financeiro
O equilíbrio econômico-financeiro, assegurado pela Cons-

tituição Federal, consiste na manutenção das condições de paga-
mento estabelecidas inicialmente no contrato, de maneira que se 
mantenha estável a relação entre as obrigações do contratado e 
a justa retribuição da Administração pelo fornecimento de bem, 
execução de obra ou prestação de serviço.

O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato decorre de 
álea extraordinária e extracontratual. Trata-se do restabelecimento 
da relação contratual inicialmente ajustada pelas partes, desde que a 
alteração tenha sido provocada por álea extraordinária superveniente 
ao originalmente contratado.
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Defasagens financeiras decorrentes da álea econômica 
ordinária, ocorridas ao longo da vigência do contrato, são plenamente 
aceitáveis, devendo ser suportadas pelo contratado até a data-base 
de reajuste ou repactuação.

Vale ressaltar que o reequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato tem por fundamento a Teoria da Imprevisão e deve ser 
aplicado:

- quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que retardem ou impeçam a 
execução do ajuste;

- em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe;
- quando esses fatos provocarem impactos significativos na 

equação econômico-financeira do contrato:
EQUAÇÃO = ENCARGOS

PAGAMENTOS
O equilíbrio econômico-financeiro consiste na manutenção 

das condições de pagamento inicialmente estabelecidas no contrato, 
a fim de que se mantenha estável a relação entre as obrigações 
do contratado e a retribuição da Administração, para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento.

Para que possa ser autorizado e concedido o reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, normalmente pedido pelo 
contratado, deverá ser verificado:

- o custo dos itens constantes da proposta contratada com 
a planilha de custos que acompanha o pedido de ree-
quilíbrio;

- a ocorrência de fato imprevisível, ou previsível, porém 
de consequências incalculáveis, que justifique as modi-
ficações do contrato para mais ou para menos.

O reequilíbrio econômico-financeiro não está vinculado a 
qualquer índice, ocorre, quando for necessário, o restabelecimento 
da relação econômica que as partes pactuaram inicialmente.

O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro fundamen-
tado em questão técnica deve ser encaminhado pelo gestor à Ad-
ministração com a devida fundamentação técnica, que analisará o 
impacto financeiro após anuência da autoridade superior.

Havendo a concessão do pedido, a Administração emitirá o 
respectivo Termo Aditivo e, após, o encaminhará para análise da 
Assessoria Jurídica.
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Alteração de carga tributária ou inclusão de custos, por 
força de convenção coletiva ou dissídio coletivo, são manifestações 
usuais de quebra da equação econômico-financeira. No entanto, 
existem diversas decisões do TCU negando o cabimento da revisão 
de preços no caso de tributos. Com relação à convenção e dissídio 
coletivos, a jurisprudência firmou-se admitindo a repactuação, que 
é tratada em item específico. 

O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser 
formalizado, por meio de Termo Aditivo próprio, previamente 
justificado do ponto de vista técnico e jurídico, sendo indispensável 
a oitiva do órgão jurídico. 

A tramitação do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro 
não interrompe ou suspende o contrato, cabendo ao contratado 
prestar o serviço, fornecer o produto ou realizar a obra e, ao Tribunal, 
efetuar o pagamento previamente ajustado enquanto perdurarem 
os estudos e cálculos, sob pena de configurar infração contratual. 

13 Reajuste de preços
O reajuste de preços decorre da álea ordinária e está vin-

culado a um índice previamente definido no contrato, conforme 
descreve o art. 40, XI, da Lei nº 8.666/93:

Art. 40. O edital conterá [...] e indicará, obrigatoriamente, o 
seguinte:
[...]
XI – critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do 
custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou 
setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, 
ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do 
adimplemento de cada parcela.

O reajuste é cláusula necessária em todos os contratos 
administrativos, senão vejamos o disposto no art. 55 da Lei nº 
8.666/93:

Art. 55. São Cláusulas necessárias em todo contrato as que 
estabeleçam [...]
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 adimplemento das obrigações e a do 
efetivo pagamento.
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Em contratos com prazo de duração igual ou superior a um 
ano, é admitida cláusula com previsão de reajuste de preços.

O reajuste dos preços contratuais só pode ocorrer quando a 
vigência do contrato ultrapassar 12 (doze) meses, contados a partir 
da data limite para apresentação da proposta.

O reajuste de preços está vinculado a índice previamente 
definido no contrato. Cabe ao gestor, juntamente com a unidade de 
contratos, analisar qual o índice que melhor reflete a realidade de 
cada contrato.18

De acordo com a Lei nº 10.192, de 14.02.2001, são nulos de 
pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de 
reajuste, produzam efeitos inferiores a 12 (doze) meses. 

14 Repactuação
A repactuação consiste na atualização do valor do contrato, 

com vistas a adequá-lo ao preço de mercado, após o decurso de um 
ano, que poderá ser contado:19 20

a) da data limite para apresentação da proposta comercial, 
conforme dispuser o edital, em relação aos custos dos 
materiais e equipamentos necessários à execução do 
contrato; ou

18  Há outros índices que podem ser utilizados em substituição ao IGP/DI. São os chama-
dos índices setoriais. Estes índices podem refletir, mais proximamente, a variação dos 
custos de um contrato de acordo com o setor de economia objeto do contrato, represen-
tando maior eficiência e, principalmente, importantes reduções de custos. O Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é o índice oficial do Governo Federal para medi-
ção das metas inflacionárias, contratadas com o FMI, a partir de julho de 1999. O Índice 
Nacional de Custo da Construção (INCC) é o índice que reflete o ritmo dos preços de 
materiais de construção e da mão de obra no setor. O Índice de Preços por Atacado (IPA) 
demonstra a variação dos preços no mercado atacadista. A Fundação Getúlio Vargas e o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística são as principais instituições brasileiras na 
apuração e divulgação de índices para medição da inflação.

19  Acórdão nº 1.563/04 – Plenário – o reajustamento de preços pode ser entendido como o 
realinhamento do valor contratual em razão da elevação do custo de produção no curso 
normal da economia, tendo por base índices ou critérios previamente fixados em edital, 
a fim de preservar a contratada do processo inflacionário.

20  Acórdão nº 474/05 – TCU – Plenário: Ementa “Consulta formulada pelo Ministério 
dos Transportes. Possibilidade de reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro de pro-
postas apresentadas em licitações, quando decorrido o prazo superior a um ano entre a 
apresentação da proposta e assinatura do contrato. Início da contagem da periodicidade 
de um ano para fins de aplicação dos índices de reajustamento. Procedimentos a serem 
adotados pela Administração. Possibilidade da Administração corrigir, monetariamen-
te, com base nos índices previstos no edital, o preço proposto pela licitante vencedora 
antes da assinatura do contrato. Superveniência de fatores econômicos ou de mercado 
que alterem os valores da proposta no prazo inferior a um ano entre a data da apresen-
tação da proposta e a assinatura do contrato. Conhecimento. Resposta ao consulente. 
Considerar prejudicado o quarto quesito por tratar-se de questão sobre reajustamento 
contratual. Arquivamento”.
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b) da data do orçamento a que a proposta se referir, admi-
tindo-se, como termo inicial, a data do acordo, convenção 
ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à 
época da apresentação da proposta, quando a variação dos 
custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às 
datas-base desses instrumentos, desde que expressamente 
disciplinado no edital.

A repactuação de preços, como espécie de reajuste contra-
tual, deverá ser utilizada nas contratações de serviços continuados 
com dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observa-
do o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos 
quais a proposta se referir, conforme estabelece o art. 5º do Decreto 
nº 2.271, de 1997.21

A IN nº 03 da SLTI/MPOG possibilitou a realização de 
repactuações em momentos distintos para discutir a variação 
de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os 
custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço, 
bem como quando a contratação dos serviços envolver mais de uma 
categoria profissional, com datas-base diferenciadas.

De acordo com a nova sistemática adotada pela IN nº 02/08 da 
SLTI/MPOG, a repactuação do valor global do contrato ocorrerá de 
modo fracionado, de acordo com a natureza dos custos de cada parcela.

A parcela de custos relacionada com a mão de obra deve ser 
repactuada em doze meses, a contar da data do acordo, convenção 
ou dissídio coletivos de trabalho ou equivalente, vigente à época da 
apresentação da proposta.

Já a parcela de custos gerais, tais como materiais e 
equipamentos necessários à execução do serviço, será repactuada 
doze meses depois da data limite para a apresentação das propostas 
definidas no edital.22 

21  Redação dada pela IN nº 3, SLTI/MPOG.
22  Acórdão nº 1.563/04 – Plenário – “9.1. expedir as seguintes orientações dirigidas à Sege-

dam: 
(...)
9.1.5. os contratos de prestação de serviços de natureza contínua admitem uma única 
repactuação a ser realizada no interregno mínimo de um ano, conforme estabelecem o 
art. 2º da Lei 10.192/2000 e o art. 5º do Decreto 2.271/97;
9.1.6. nas hipóteses previstas nos itens 9.1.3 e 9.1.4 deste Acórdão, a repactuação poderá 
contemplar todos os componentes de custo do contrato que tenham sofrido variação, 
desde que haja demonstração analítica dessa variação devidamente justificada, confor-
me preceitua o art. 5º do Decreto 2.271/97”.
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É importante consignar que nas repactuações subsequentes 
à primeira, a anualidade será contada a partir da data da última 
repactuação ocorrida.

A título de esclarecimento, é importante destacar que a 
repactuação surge como uma espécie de reajuste, regulamentada 
pelo Decreto nº 2.271/97 e pela Instrução Normativa nº 02, de 30 de 
abril de 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG).

Especificamente para os contratos administrativos de servi-
ços contínuos, na esfera federal, o Decreto nº 2.271/97 e a Instrução 
Normativa MPOG nº 02/08 apresentam a repactuação contratual 
como um mecanismo para preservar a relação econômico-financei-
ra do contrato.

Ao prever o instituto da repactuação, o art. 5º do Decreto 
nº 2.271/97 regulamenta os citados arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 
8.666/93, no caso de contrato que tenha por objeto a prestação de 
serviços executados de forma contínua.

Insta observar que o art. 40, XI, não fala de repactuação, mas 
de reajuste. Infere-se, assim, que a repactuação é uma espécie de 
reajuste, ou seja, um direito do contratado.

Em consonância com o art. 5º do Decreto nº 2.271/97, a 
repactuação visa adequar os valores do contrato aos novos preços 
de mercado, observados o interregno mínimo de um ano e a 
demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do 
contrato, devidamente justificada.23

A repactuação deverá contemplar todos os itens de custo, 
desde que haja demonstração analítica da variação dos componentes, 
devidamente justificada. 

23  Acórdão nº 2.408/09 – Plenário. “Comprovação da necessidade de repactuação de pre-
ços, decorrentes da elevação anormal de custos, exige a apresentação de planilhas deta-
lhadas de composição dos itens contratados, com todos os seus insumos, assim como 
dos critérios de apropriação dos custos indiretos.
Não se admite a repactuação de preços, sob o argumento de compatibilizá-los aos pratica-
dos em outros ajustes do contratante, porque a adoção de preços diferentes em contratos 
distintos não implica ruptura do equilíbrio econômico-financeiro da proposta formulada 
pela contratada e faz parte do contexto da apresentação da proposta e da competição.
Repactuação de preços contratuais, que superestima os quantitativos dos itens cujos 
preços unitários sofreram descontos e subestima as quantidades de itens com preços 
majorados, configura a ocorrência de ‘jogo de planilhas’, irregularidade gravíssima, me-
recedora de punição severa”.
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A repactuação é uma forma de negociação entre a 
Administração e a contratada, que visa à adequação dos preços 
contratuais aos novos preços de mercado. Não está vinculada a 
qualquer índice.

É necessária a existência de cláusula no contrato, admitindo 
a repactuação, que pode ser para aumentar ou para diminuir o 
valor do contrato. Para repactuação de preços deve ser apresentada 
demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do 
contrato, devidamente justificada.

As repactuações serão precedidas de solicitação da contra-
tada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos 
custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação 
de preços e de documentos comprobatórios correspondentes.24 

A solicitação de repactuação somente será deferida, por meio 
de negociação entre as partes, considerando-se:

1. os preços praticados no mercado e em outros contratos da 
Administração;

2. as particularidades do contrato em vigência;
3. o novo acordo ou convenção coletiva das categorias 

profissionais;
4. a nova planilha com a variação dos custos apresentada; e
5. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais 

de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes.
A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser tomada 

no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado o prazo a partir da 
solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

O prazo referido para decisão ficará suspenso enquanto 
a contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação 
solicitada pelo Tribunal para a comprovação da variação dos 
custos.

Na superveniência de prorrogação da vigência do contrato, 
em que não seja ressalvado expressamente o direito à repactuação, 
operará a preclusão do direito a ela, ou seja, se no momento da 
prorrogação, não for solicitada a repactuação, o contratado não mais 
terá direito.

24  É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença 
normativa, acordo ou convenção coletiva, e sobre os quais não incidirá o percentual de 
lucro previsto na proposta da contratada e no contrato.
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A Administração deverá assegurar-se de que os preços 
contratados são compatíveis com aqueles praticados no 
mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais 
vantajosa. 

O pedido de repactuação terá efeitos a partir da data-base do 
fato ensejador.

Deverão também integrar o cálculo de atualização financeira 
os itens de custo que, eventualmente, possam ter sofrido retração, 
de forma a pesar para a redução do preço final.

Ao Tribunal compete avaliar o pedido de repactuação, 
que será precedido de análise pelo gestor do contrato, incluindo a 
possibilidade de promover diligências de verificação até a avaliação 
final de deferimento ou não, e identificação/negociação dos novos 
valores pelo Tribunal.

Somente os contratos que tenham por objeto a prestação de 
serviços de natureza continuada podem ser repactuados.25

A empresa contratada para a execução de remanescente de 
serviço tem direito à repactuação nas mesmas condições e prazos 
a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os 
preços serem corrigidos antes do início da contratação, conforme 
determina o art. 24, inciso XI, da Lei de Licitações e Contratações da 
Administração Pública.

Diferentemente do reajuste, a repactuação deve ser 
formalizada por meio de Termo Aditivo ao contrato.

Importante assinalar a possibilidade de repactuação de 
contratos firmados pelo Tribunal em caráter emergencial, com 
fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93.

Se o serviço contratado for de natureza continuada, é 
possível que haja a repactuação de contratos emergenciais, desde 
que preenchidos os requisitos estabelecidos para tanto, indicados 
nesta etapa do Manual.
25  Acórdão nº 297/05 – Plenário. “Atente para o entendimento firmado na jurisprudência 

do Tribunal de Contas da União (v.g. Acórdão 1.563/2004 e 55/2000, do plenário etc.), 
no sentido de que somente os contratos que tenham por objeto a prestação de serviços de 
natureza contínua podem ser repactuados.
Não é permitida a repactuação que vise aumento de despesa, antes de decorrido um ano 
de vigência do contrato, pelo menos, observando-se ainda que:
• é necessária a existência de cláusula no contrato admitindo a repactuação, que pode ser 

para aumentar ou para diminuir o valor do contrato;
• a repactuação não está vinculada a qualquer índice; e
• para a repactuação de preços deve ser apresentada demonstração analítica da variação 

dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada”.
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15 Penalidades 
A aplicação de penalidades ao contratado é um instrumento 

que a Administração dispõe para educá-lo, visando ao fiel cumpri-
mento das obrigações contratuais. Desse modo, a Administração 
deve sempre preservar o caráter pedagógico da sanção, além de 
promover a Justiça em cada caso. 

Na aplicação de penalidades deve ser considerado o que 
dispõe o edital, o contrato e a Lei nº 8.666/93, em seus arts. 86 a 88, 
assim como o art. 7º da Lei nº 10.520/02, nos casos de Pregão, bem 
como os atos normativos internos do Tribunal.

Sempre que, na apuração dos fatos, houver questões 
jurídicas que precisem ser dirimidas para a aplicação de penalidade 
contratual, poderá o gestor do contrato buscar aconselhamento 
junto à Administração superior.

Em regra, são estas as penalidades previstas em Lei:
- advertência;
- multa;
- suspensão do direito de licitar e contratar;
- declaração de inidoneidade;
- no caso particular da licitação sob a forma de Pregão:
• advertência;
• multa;
• impedimento de licitar e contratar;
• exclusão do cadastro (SICAF), pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, para os órgãos que se vinculam ao SIASG, nos termos 
da IN nº 02, de 2010, da SLTI do MPOG. 

A primeira e a segunda penalidade são reservadas às 
infrações de menor gravidade e, como regra, precedem a aplicação 
das demais sanções.

Se o contratado, entretanto, incorrer em infração grave, 
podem ser aplicadas as demais sanções: impedimento de licitar e 
contratar e exclusão do cadastro (SICAF), cumulativamente com a 
de multa.

15.1 Regras comuns a todas as penalidades
Há quatro fases distintas para a aplicação da sanção: 

notificação, defesa, decisão e execução. 
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Na penalidade de advertência, a terceira e a quarta fase se 
confundem, porque, ao decidir, formaliza-se por escrito essa decisão, 
a qual é, em si mesma, a execução:

- é sempre indispensável ouvir previamente o contratado 
para garantir a eficácia do princípio da ampla defesa e do 
contraditório;

- é suficiente a manifestação do preposto;
- não há necessidade de notificar o contratado por ofício, se o 

seu representante comparece;
- é recomendável comunicar diretamente ao contratado 

em razão das faltas e irregularidades cometidas pelo seu 
preposto; 

- os órgãos vinculados ao SIASG e ao SICAF devem registrar 
as penalidades no sistema;

- todas as penalidades são aplicadas em instrumento 
escrito, mas somente são publicadas no Diário 
Oficial: 

• suspensão do direito de licitar e contratar;
• declaração de inidoneidade;
• impedimento de licitar e contratar;
• exclusão do cadastro (SICAF) para os órgãos que se 

vinculam ao SIASG, nos termos da IN nº 02, de 2010 da 
SLTI do MPOG;

Nota 1: se as penalidades acima forem cumuladas com mul-
ta, a publicação deve fazer referência a esse fato.

Nota 2: não é necessário publicar a aplicação das penalidades 
de advertência e de multa.

- só é eficaz a penalidade que se aplica com o menor lapso de 
tempo possível entre a infração, a decisão e o cumprimento; 
quanto mais longo o tempo, menor a eficácia do processo 
educativo; 

- se ocorrer causa de aplicação de penalidade, é indispensável 
que a sua relevação seja justificada; 

- a notificação para apresentação de defesa prévia deverá 
conter a identificação da pessoa ou empresa a ser notificada, 
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o nome do órgão administrativo notificante, a finalidade 
da notificação, a exposição resumida dos fatos, a cláusula 
contratual ou editalícia infringida, a sanção aplicável e o 
prazo legal que o interessado disporá para, pessoalmente ou 
por intermédio de representante, apresentar sua defesa;

- se uma penalidade mais branda for cumulada com outra 
mais grave, ambas deverão ser apreciadas pela autoridade 
competente para a aplicação desta última.

15.2 Advertência
A aplicação da penalidade de advertência é de competência 

do gestor do contrato.
É penalidade usual e pode ser aplicada sempre que for 

necessário fortalecer o processo educativo. 

15.2.1 Procedimento
Ao verificar a ocorrência de irregularidade, o gestor do 

contrato deve advertir o contratado, por meio de notificação, para 
que esse promova a correção da irregularidade e se manifeste no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Assim que advertir o contratado, o gestor deve instruir o 
processo registrando suas justificativas para a penalidade proposta, 
acompanhadas dos documentos pertinentes da notificação e do 
respectivo comprovante de entrega à empresa, para instrução do 
procedimento de apuração do descumprimento contratual.

15.2.1.1 Notificação e defesa
Sobre a notificação, deve-se considerar que:
- se possível, a notificação será registrada também no arquivo 

eletrônico do Livro de Registros do Contrato, colhendo-se 
o ciente do preposto;

- é direito do contratado obter cópia da notificação e é de todo 
conveniente que se conceda a ele, desde logo, cópia;

- a notificação deve deixar claro que a penalidade que se 
pretende aplicar é a de advertência e se essa é cumulada 
com a de multa ou não;

- no ato de notificação, o contratado deverá ser instruído 
sobre a forma, o prazo e a necessidade de protocolização 
da defesa.
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Findo o prazo de apresentação da defesa, o gestor do contrato 
apreciará as justificativas que tiverem sido oferecidas, colhendo os 
subsídios necessários, e decidirá sobre a aplicação ou relevação de 
penalidade, notificando o contratado de sua decisão. 

15.2.1.2 Forma e execução
A advertência pode ser formalizada no próprio arquivo 

eletrônico do Livro de Registros do Contrato e em termo 
à parte, a ser incluído no processo, colhendo-se o ciente do 
preposto. 

A execução da advertência se dá com a simples ciência do 
preposto.

Havendo recusa, formaliza-se o ato na presença de duas 
testemunhas, remetendo-se cópia para o contratado, com Aviso de 
Recebimento. Esse procedimento tem o mesmo efeito da ciência, 
para todos os efeitos legais.

É lícito ao preposto fazer breve anotação, ressalvando sua 
discordância da penalidade aplicada, mas os efeitos jurídicos só são 
alcançados com o ingresso de recurso.

O gestor do contrato solicitará a inscrição da penalidade no 
SICAF junto à Administração.

15.2.2 Recurso
Da aplicação da penalidade de advertência, cabe apenas 

um recurso, que poderá ser interposto no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis. 

O recurso será dirigido à Administração superior e será 
entregue ao gestor, que poderá:

- reconsiderar sua decisão, anulando a penalidade aplicada; ou
- manter a decisão — hipótese em que a peça recursal será 

encaminhada, devidamente instruída, à Administração 
superior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a quem caberá:

• decidir em igual prazo de 05 (cinco) dias úteis;
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• restituir o processo ao gestor do contrato para que ele 
dê ciência ao recorrente da manutenção ou não da 
penalidade.

15.3 Multa
A aplicação da penalidade de multa é da competência 

da Administração, após relatório circunstanciado do gestor 
do contrato. 

A Administração pode prever no contrato a aplicação de 
multa por inexecução total ou parcial do objeto. A aplicação da multa 
não impede a Administração de rescindir o contrato, e de aplicar 
simultaneamente ao contratado advertência, suspensão temporária 
ou declaração de inidoneidade.

15.3.1 Procedimento
Ao verificar a ocorrência de irregularidade, o gestor deve 

propor, por meio de relatório circunstanciado, à Administração a 
penalidade de multa, e esta deverá notificar o contratado, para que 
este apresente a justificativa e se manifeste no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis.

Assim que notificar o contratado, a Administração deve 
instruir o processo registrando suas justificativas para a penalidade 
proposta, acompanhadas dos documentos pertinentes da notificação 
e do respectivo comprovante de entrega à empresa, para instrução 
do procedimento de apuração do descumprimento contratual.

15.3.1.1 Notificação e defesa
Sobre a notificação, deve-se considerar que:
- se possível, a notificação também será feita no próprio 

arquivo eletrônico do Livro de Registros do Contrato; 

- é direito do contratado obter cópia da notificação; é conve-
niente que se lhe conceda, desde logo, cópia;

- a notificação deve deixar claro que a penalidade que pre-
tende aplicar é a de multa e se será ou não cumulada com 
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outras sanções, na forma permitida pelo art. 87, §2º, da Lei 
nº 8.666/93;

- no ato de notificação, deverá ser instruído o contratado 
sobre a forma e a necessidade de protocolização da 
defesa;

- se a notificação for enviada por meio postal, deverá ser 
formalizada por carta registrada com AR (Aviso de Re-
cebimento). É importante que o AR, devolvido pelos 
correios com a assinatura do destinatário, sejam junta-
dos ao processo eletrônico. Sem esse, não há prova de 
recebimento, mas apenas de envio. A jurisprudência 
não exige que o AR seja assinado pelos proprietários 
da empresa, bastando seja recebido no estabelecimento 
do contratado.

A defesa deve ser apresentada por escrito, mas não há 
solenidades ou requisitos especiais.

Em homenagem à ampla defesa, devem-se preterir 
formalismos e valorizar a intenção da defesa ou recurso. 

Findo o prazo de apresentação da defesa, a Administração 
apreciará as justificativas que tiverem sido oferecidas, colhendo os 
subsídios necessários, e decidirá sobre a aplicação ou relevação de 
penalidade, notificando o contratado de sua decisão.

No caso específico de multa o gestor deverá, cautelarmente, 
solicitar à área financeira a retenção do valor a título de multa 
aplicável, se for possível, no valor máximo que pretende seja 
aplicado. Deve-se evitar também a retenção de documento fiscal 
enquanto tramita a decisão. 

15.3.1.2 Valor
Sobre o valor da multa:
- como regra, os percentuais aplicáveis devem ter suas 

margens máximas e mínimas definidas no edital ou 
contrato; 

- não havendo prévia fixação, são razoáveis e usualmente 
praticados os percentuais de 2, 5 ou 10 % (dois, cinco ou 
dez por cento);
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- a Lei nº 8.666/93 estabelece que a multa deve ser descontada 
no valor da garantia. Em termos práticos, ninguém proce-
de desse modo, salvo, em se tratando de contrato, em que 
o pagamento já tenha sido realizado integralmente.  Há 
duas justificativas para o distanciamento entre a prática e a 
norma: Primeiro, se o contrato tem continuidade e o Tribu-
nal descontar a multa, o contratado será obrigado a repor o 
valor da garantia. Logo, é ruim para a Administração Pú-
blica e para o contratado. Segundo, porque muitas vezes a 
garantia é apresentada em modalidade difícil de liquidar, 
como ocorre com títulos da dívida pública ou fiança ban-
cária. Por isso, mais prático é determinar o pagamento ou 
a retenção na fatura.

15.3.1.3 Forma e execução
A multa é formalizada por meio de decisão da Administra-

ção no processo de contratação e fazendo constar cópia desta no 
processo de pagamento.

Na execução da multa, observar-se-á o seguinte:
a) se houver fatura pendente ou valor retido, a área de 

orçamento e finanças providenciará o desconto do 
respectivo valor, de imediato; 

b) não havendo a possibilidade da adoção do previsto na 
alínea anterior, a área de orçamento e finanças emitirá 
GRU para recolhimento da multa e a unidade de gestão 
do contrato convocará o preposto da empresa para efetuar 
o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias;

c) não satisfeito o pagamento na forma das alíneas anteriores, 
o valor será descontado da garantia do contrato;

d) caso persista o débito, a Administração providenciará a 
inscrição do débito no CADIN, na forma e prazos definidos 
na Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, ou, dependendo do 
valor, a remessa para inscrição na Dívida Ativa da União;

e) a Administração providenciará a inscrição da penalidade 
no SICAF.

Importante observar que cabe ao Tribunal de Contas da 
União verificar o cumprimento do disposto no art. 2º da Lei nº 
10.522/02 quanto à inclusão, no Cadastro Informativo dos Créditos 
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Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), do nome das 
pessoas físicas e jurídicas que se encontram em débito com o INSS, 
nos termos do art. 114 da Lei nº 12.017/09.26

Haverá situações em que o gestor se deparará com débitos 
das empresas contratadas para com o Tribunal e que não terão 
solução administrativa.

Nesses casos, deve a Administração, ciente da situação, pro-
por o encaminhamento de cópia do processo administrativo, para 
inscrição e cobrança pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

O papel do Tribunal encerra-se com a finalização da cobrança 
administrativa da dívida, que pode ser oriunda da aplicação de 
multas e/ou de acertos contratuais, e encaminhamento do assunto 
à Procuradoria da Fazenda Nacional. 

A título de esclarecimento, embora não seja atribuição do 
gestor do contrato, mostra-se recomendável que bem conheça os 
procedimentos que se seguirão, para orientar quando e quem for 
necessário. 

A PGFN inscreverá a empresa contratada na Dívida Ativa e, 
em caso de insucesso na fase interna de cobrança amigável, ajuizará 
a execução fiscal do débito.

Quanto ao ato de inscrição na Dívida Ativa, trata-se de ato 
de controle administrativo da legalidade e regularidade, conforme 
definido no §3º do art. 2º da Lei nº 6.830/80 — Lei de Execução Fiscal 
—, por meio da qual um débito, vencido e não pago, é cadastrado 
para controle e cobrança em dívida ativa.

Poderão ser inscritos em dívida ativa os débitos de natureza 
tributária e não tributária, cuja titularidade do crédito seja da Fazenda 
Pública Nacional — conforme definido no art. 39 da Lei nº 4.320, de 
17 de março de 1964 — ou, ainda, débitos de natureza não tributária, 
que não sejam de titularidade da Fazenda Pública Nacional, em que 
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) por disposição 
26  Licitações e Contratos – Orientações e Jurisprudências do TCU – 4ª Edição – Revista, atuali-

zada e ampliada. Ver também Acórdão nº 86/08 – Plenário, item 5. Outros: Acórdãos nº 
51/07 – Plenário; Acórdão nº 55/06 – 2ª Câmara. A jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça é reiterada e sem dissidência no sentido de que é ilícita a inclusão de contri-
buinte em cadastros de inadimplentes enquanto o crédito tributário estiver na pendência 
de discussão judicial. Foi este o entendimento manifestado pelo tribunal durante jul-
gamento de agravo regimental em recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. 
Conforme diversos precedentes do STJ, para a inscrição de contribuinte no CADIN é 
indispensável que o crédito tributário respectivo não seja objeto de discussão judicial. 
Uma vez pendente de decisão judicial o valor do débito e relevante as razões do contri-
buinte, é indevida a sua inclusão em cadastros que relacionam inadimplentes. Agravo 
Regimental no Recurso Especial 939.414 SC.
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de lei tem que inscrever em dívida ativa, como o FGTS, conforme 
disposto no art. 2º da Lei nº 8.844, de 20 de janeiro de 1994.

Visto que a PGFN efetua o exame de legalidade, regularida-
de, certeza e liquidez, após a inscrição em dívida ativa, o débito pas-
sa a gozar da presunção de liquidez e certeza, que somente poderá 
ser afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário. 

Assim, após a inscrição, incide sobre o débito o encargo legal, 
por força do Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, no valor 
de 20% (vinte por cento) do valor principal. Caso o pagamento 
seja efetuado pelo contribuinte antes do encaminhamento para 
ajuizamento da ação de execução fiscal, é aplicado um desconto no 
encargo legal, que passa a ter o percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da dívida, conforme disposto no art. 3º do Decreto-Lei 
nº 1.569, de 08 de agosto de 1977.

15.3.2 Recurso
Da decisão que aplicar a penalidade de multa cabe apenas 

um recurso, que não terá efeito suspensivo em relação à execução 
prevista nas alíneas “a” e “b” do item anterior, e poderá ser inter-
posto no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

O recurso será dirigido à Administração que poderá:
- reconsiderar sua decisão, anulando a penalidade aplicada; ou
- manter a decisão — hipótese em que a peça recursal será 

encaminhada, devidamente instruída, à Secretaria do 
Tribunal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a quem caberá:

• decidir em igual prazo de 05 (cinco) dias úteis;
• restituir o processo à Administração para que ela dê ciência 

ao recorrente da manutenção ou não da penalidade.

15.4 Suspensão do direito de licitar e contratar
Na aplicação dessa penalidade, o gestor do contrato participa 

apenas com a proposição da penalidade à Administração, por ser 
esta a autoridade competente para a sua aplicação. Caso a proposta 
do gestor do contrato de aplicação da suspensão não seja acolhida, a 
Administração analisa o cabimento de outras penalidades.

O desenvolvimento do procedimento deve ficar a cargo da 
Administração, podendo solicitar a participação do órgão jurídico, 
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caso necessário. Caso a proposta do gestor do contrato de aplicação 
dessa penalidade não seja acolhida, a Administração continuará 
livre para propor outras penalidades.

A propósito, há discussões sobre os efeitos das penalidades 
de suspensão e da declaração de inidoneidade. Para alguns, os 
efeitos se restringem ao órgão e ao contrato em que se aplica; para 
outros, se estende a todos os órgãos e a todas as licitações e contratos, 
acarretando, inclusive, o chamado “efeito dominó”, isto é, fazendo 
rescindir outros contratos.

No caso do STJ os efeitos se estendem a todos os órgãos, de 
acordo com entendimento jurisprudencial consagrado pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça em decisão que consignou ser irrelevante a 
distinção entre os termos Administração Pública e Administração, 
constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.27

Se ocorrer de a empresa estar procedendo mal em relação 
aos outros contratos, poderão ser estendidos os efeitos na forma do 
art. 88 da Lei de Licitações e Contratos.

15.4.1 Procedimento
Ao verificar a ocorrência de irregularidade, o gestor do con-

trato encaminhará proposta de aplicação da penalidade de suspen-
são, motivando-a com a apresentação dos fatos e fundamentos à 
Administração.

Feito isso, a Administração manifestar-se-á nos autos sobre 
a aplicação da penalidade e, inclusive, se for o caso, com ou sem 
a cumulação de multa, sugerindo, após consulta ao gestor, o seu 
valor.

Em seguida, os autos serão encaminhados à Administração, 
para elaboração da notificação da aplicação da(s) penalidade(s) 
sugerida(s).

15.4.1.1 Notificação e defesa
Ao receber a proposta de aplicação da penalidade, a 

Administração decidirá, em 02 (dois) dias úteis, com parecer 
conclusivo.

27  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Administrativo. Recurso Especial nº 151.567/RJ. 
Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins, Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2003. Diário 
de Justiça, Brasília, DF, 14 abr. 2003, Seção 1, p. 208.
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Caberá à Administração deliberar o seguinte:
a) se discordar da proposta, poderá aplicar penalidade me-

nos grave;
b) se concordar com a proposta, determinará o envio de 

notificação ao contratado, que deverá ser lavrada, na qual 
constará, necessariamente: 

- os fatos e motivos que ensejam a aplicação da penalidade;
- o prazo de 05 (cinco) dias úteis para oferecimento de 

defesa;
- o esclarecimento de que a forma deve ser escrita;
- o horário de recebimento da defesa, que deverá coincidir 

com o de funcionamento do Tribunal;
- o local para entrega da defesa;
- a informação de que a entrega deverá ser feita no protocolo 

administrativo, endereçada à Administração;
- tendo em vista que a penalidade de suspensão pode ser 

aplicada cumulativamente com a penalidade de multa, 
a notificação deverá esclarecer se o Tribunal pretende 
cumular as penalidades no caso concreto, especificando 
desde logo o seu valor.

A notificação deverá constar no processo com o comprovante 
da remessa pelos correios.

Recebendo a defesa, ou esgotado o prazo sem manifestação, 
a Administração juntará à notificação sua manifestação fundamen-
tada sobre o ocorrido. 

Se houver cumulação da suspensão com a penalidade de 
multa, e para evitar a retenção do documento fiscal enquanto trami-
ta a decisão, o gestor deverá, cautelarmente, solicitar à área financei-
ra a retenção do valor a título de multa aplicável, se for possível, no 
valor máximo que pretende seja aplicado. 

O gestor deve fazer os devidos registros no arquivo eletrônico 
do Livro de Registro de Contratos.

15.4.1.2 Forma e execução
A execução da multa seguirá a forma disciplinada no título 

15.3.1.3 deste Manual.
O extrato da penalidade será publicado na Imprensa Oficial 

e registrado no processo pela Administração e, após o encerramento 
da fase recursal, a penalidade será inscrita no SICAF.
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15.4.2 Recurso
Da decisão da Administração cabe apenas um recurso, que 

é denominado pela Lei de Licitações e Contratos de pedido de 
reconsideração. O recurso não tem efeito suspensivo em relação à 
execução da multa, na forma prevista nas alíneas “a” e “b” do título 
da multa.

O pedido de reconsideração será dirigido à Administração, 
que poderá:

- reconsiderar sua decisão e anular a penalidade aplicada; ou
- manter a decisão, remetendo-a à Secretaria do Tribunal para 

decisão. 
Caso a decisão seja mantida, caberá à Administração 

determinar as providências pertinentes com vistas à publicação do 
ato e anotação no SICAF.

15.5 Declaração de inidoneidade
Do mesmo modo que ocorre com a penalidade de suspensão, 

vista no item anterior, na aplicação dessa penalidade, o gestor do 
contrato participa apenas com a proposição. 

A decisão é da competência do próprio Presidente do 
Tribunal.

Cabe à Administração, submeter a proposição de aplicação 
da Declaração de Inidoneidade à Secretaria do Tribunal, que 
solicitará a oitiva de sua assessoria jurídica com vistas a subsidiar à 
deliberação do Presidente.

A propósito, além das discussões sobre os efeitos das 
penalidades de suspensão e da declaração de inidoneidade, vistas 
no item anterior, ainda há uma questão referente à competência 
para aplicar essa penalidade. Tal fato decorre da redação da Lei 
de Licitações e Contratos que, no art. 87, §3º, somente aponta 
autoridades do Poder Executivo, omitindo-se sobre quem seria 
competente no âmbito do Poder Judiciário.

A jurisprudência, contudo, assentou o entendimento de que 
as penalidades nos tribunais não necessitam da participação do 
Poder Executivo.

Como a penalidade de declaração de inidoneidade tem uma 
maior abrangência, deve ser conferida apenas ao Presidente do 
Tribunal.
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Caso a proposta de declaração de inidoneidade do contrato 
não seja acolhida, a Secretaria do Tribunal solicitará à Administração 
a implementação de medidas necessárias para aplicar outras 
penalidades eventualmente cabíveis. 

O recurso da decisão é apreciado pela mesma autoridade, 
ou seja, pelo Presidente do Tribunal, não valendo para esse 
procedimento a figura superior do “plenário”, mesmo quando essa 
for à instância superior administrativa do Tribunal.

Para os efeitos deste Manual, considera-se que:
- o Presidente é a autoridade competente para aplicar a 

declaração de inidoneidade;
- a penalidade implica vedação à participação em novas 

licitações;
- a penalidade implica vedação à assinatura de novos 

contratos.
Em recentíssima decisão o Superior Tribunal de Justiça 

assentou que a declaração de inidoneidade para licitar, pena 
simétrica ao impedimento, produz efeitos ex-nunc, ou seja, não 
retroage para atingir os contratos já celebrados.28 No mesmo sentido já 
havia decidido o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.29

Há ainda, outra questão relevante que diz respeito ao 
direito de reabilitação, previsto no art. 87, IV, da Lei de Licitações e 
Contratos.

Segundo essa norma, o ato que declara a inidoneidade deve 
estabelecer as condições de reabilitação, e essa penalidade deve 
ser concedida após o decurso do prazo de suspensão. Note: essa 
penalidade é também mais que a suspensão, pois o contratado fica 
suspenso pelo tempo definido no ato punitivo e, ainda, não pode 
contratar enquanto não buscar a reabilitação. 

Não é uma penalidade perpétua, porque fica ao alcance 
do contratado adotar as medidas que o Tribunal indicar como 
necessárias e suficientes para a reabilitação. É óbvio que essas 
medidas devem ter relação com a atividade do Tribunal e sempre 
em proveito deste.

28  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processual Civil e Administrativo. Embargos de 
Declaração em Mandado de Segurança nº 13.101/DF. Relatora: Ministra Eliana Calmon, 
Brasília, DF, 13 de maio de 2009. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 25 maio 2009.

29  BRASIL. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Administrativo. Apelação em 
Mandado de Segurança nº 94.01.32238-4. Relator: Des. Fed. Catão Alves, Disponível em: 
<http://www.trf1.jus.br/Processos/ProcessosTRF/>. Acesso em: 05 set. 2010.
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Muito se tem debatido se é possível a reabilitação antes do 
exaurimento do prazo indicado para suspensão. Sobre o assunto não 
há jurisprudência, mas, diante do caso concreto, mostra-se possível 
como estímulo à função pedagógica da penalidade.

15.5.1 Procedimento
Ao verificar a ocorrência de irregularidade grave, o gestor do 

contrato comunicará à Administração, juntamente com a proposta 
de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, 
motivando-a com a apresentação dos fatos e fundamentos que a 
consubstanciam. 

A Administração, recebendo a comunicação do gestor, 
submete a deliberação à Secretaria do Tribunal sobre a aplicação da 
penalidade proposta e esta, após consulta a sua assessoria jurídica, 
sugerirá:

- o valor da multa que será aplicada cumulativamente;
- o prazo de suspensão que propõe;
- as condições de reabilitação.
Em seguida, os autos serão encaminhados à Presidência, 

para deliberação.

15.5.1.1 Notificação e defesa
Ao receber a proposta de aplicação da penalidade, a Secreta-

ria do Tribunal, em 02 (dois) dias úteis, providenciará o encaminha-
mento do processo à Presidência com parecer conclusivo.

Caberá à Secretaria do Tribunal, após ouvir a assessoria 
jurídica, encaminhar os autos ao Presidente que deliberará o 
seguinte:

a) se discordar da proposta, restituirá os autos à Secretaria 
do Tribunal, que poderá por sua vez sugerir aplicação 
de penalidade menos grave, encaminhando os autos à 
Administração para processá-la;

b) se concordar com a proposta, determinará envio 
de notificação ao contratado, nos termos da minuta 
aprovada, que deverá ser lavrada e da qual constará, 
necessariamente: 

- os fatos e motivos que ensejam a aplicação da penalidade;
- o valor da multa que será aplicada cumulativamente, se 

houver;
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- o prazo de suspensão que propõe;
- as condições de reabilitação;
- o prazo de 05 (cinco) dias úteis para oferecimento de defesa;
- o esclarecimento de que a forma deve ser escrita;
- o horário de recebimento da defesa que deverá coincidir 

com o de funcionamento do Tribunal;
- o local para entrega da defesa;
- a informação de que a entrega deverá ser feita ao gestor do 

contrato ou, na sua ausência, ao setor de protocolo admi-
nistrativo do Tribunal, endereçada à Administração;

- tendo em vista que a penalidade de declaração de inido-
neidade implica suspensão e pode ser aplicada cumulati-
vamente com a penalidade de multa, a notificação deverá 
esclarecer se o Tribunal pretende cumular as penalidades 
no caso concreto.

O documento será assinado pelo Presidente do Tribunal.
As 02 (duas) vias serão entregues ao gestor do contrato que 

providenciará a entrega de uma ao contratado, colhendo na outra 
o recibo de entrega. Expedindo o original por via postal, arquivará 
a outra via no processo com o comprovante da remessa pelos 
correios.

Recebendo a defesa, ou esgotado o prazo sem manifestação, 
a Administração instruirá os autos e informará no processo. 

Ainda, se houver cumulação da declaração de inidoneidade 
com a penalidade de multa, e para evitar a retenção do documento 
fiscal enquanto tramita a decisão, o gestor deverá, cautelarmente, 
solicitar à área financeira a retenção do valor a título de multa 
aplicável, se for possível, no valor máximo que pretende seja 
aplicado. 

Em seguida, os autos serão encaminhados à Secretaria do 
Tribunal, que os remeterá para decisão do Presidente, com proposta 
de aplicação da penalidade com ou sem a cumulação de multa. 

O gestor deve fazer os devidos registros no Livro de Registro 
de Contratos.

15.5.1.2 Forma e execução
Com relação à aplicação da declaração de inidoneidade, 

retornando os autos com a decisão do Presidente, a Secretaria do 
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Tribunal encaminhará os autos à Administração, com vistas à 
formalização do ato de declaração, à intimação do contratado, ao 
respectivo extrato que será remetido para publicação, registro no 
processo e finalmente, inscrição no SICAF.

15.5.2 Recurso – pedido de reconsideração
Da decisão do Presidente do Tribunal cabe apenas um 

recurso, que é denominado pela Lei de Licitações e Contratos de 
pedido de reconsideração. O recurso não tem efeito suspensivo em 
relação à execução da multa, na forma prevista nas alíneas “a” e “b” 
do título da multa.

O pedido de reconsideração será dirigido ao Presidente do 
Tribunal que poderá:

- ouvindo os órgãos que participaram da decisão anterior 
reconsiderar sua decisão e anular a penalidade aplicada; 
ou

- manter a decisão, remetendo-a à Secretaria do Tribunal 
que solicitará à Administração a comunicação do fato ao 
contratado. 

Caso a decisão seja mantida, caberá à Administração 
determinar as providências pertinentes com vistas à publicação do 
ato e anotação no SICAF.

15.6 Impedimento de licitar e contratar
A penalidade prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/02 segue 

o mesmo rito procedimental para a aplicação da penalidade de 
Declaração de Inidoneidade, motivo pelo qual devem ser adotadas 
as providências ali descritas para esta penalidade, com as adaptações 
necessárias.

Importante observar que esta penalidade tem efeitos na 
órbita interna do ente federativo que aplicar a sanção, no caso do 
Tribunal na órbita federal.

16 Recebimento do objeto
Nos contratos do tribunal pode haver o recebimento 

provisório e o definitivo, nos moldes do art. 73 da Lei nº 
8.666/93. 

Receber, provisória ou definitivamente, o objeto contratado 
mediante a emissão de recibo ou, quando se tratar de execução de 
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contrato de obras ou serviços, Termo Circunstanciado assinado 
pelos representantes das partes interessadas.

O gestor do contrato que realizar o recebimento provisório 
não deverá ser encarregado do recebimento definitivo, com 
exclusividade, mas pode integrar a comissão na condição de 
membro. 

É dispensado o recebimento provisório quando o objeto do 
contrato for:

a) aquisição de gêneros perecíveis e alimentação preparada;
b) serviços profissionais;
c) obras e serviços, desde que o valor não ultrapasse 

o estabelecido para a modalidade de Convite, salvo 
disposição em contrário do edital. 

16.1 Prazo para recebimento
Há prazos legais para receber o objeto, no caso de obras e 

serviços, dispostos no art. 73 da Lei nº 8.666/93:
- o recebimento provisório será feito em até 15 (quinze) dias 

da comunicação escrita do contratado após a conclusão da 
etapa;

- o recebimento definitivo, em até 90 (noventa) dias;
- em caráter excepcional, devidamente justificado e previsto 

no contrato, o prazo de recebimento definitivo poderá ser 
ampliado.

Poderá se utilizar como parâmetro os mesmos prazos no 
caso de compra ou locação de equipamentos de grande vulto.

De toda forma, qualquer que seja o objeto, inclusive compras, 
devem ser sempre observados os prazos especificados em edital. 
Estes, salvo em casos devidamente justificados, nunca poderão 
exceder os definidos no dispositivo de lei acima citado.

16.2 Forma de recebimento
O recebimento será feito pelo gestor do contrato ou pela 

comissão designada.
Este será feito mediante recibo nos casos de:
a) recebimento provisório;
b) recebimento definitivo, quando de processos de compras 

ou de locação de equipamentos.
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A comissão deve ser composta, no mínimo, por três 
membros e seus respectivos suplentes, sendo o Presidente o servidor 
diretamente relacionado ao fornecimento ou ao serviço contratado, 
seja pela compatibilidade técnica do objeto com a função que 
desempenha no Tribunal ou com sua formação, seja pelo fato de ser 
o requisitante do bem ou serviço.

É importante destacar que os membros da Comissão de Fis-
calização responderão solidariamente por todos os atos praticados, 
salvo se posição individual divergente estiver devidamente funda-
mentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido 
tomada a decisão.

O recebimento, provisório ou definitivo, decorrente de 
aquisições de equipamentos de grande vulto e de obras e serviços em 
geral será feito mediante Termo Circunstanciado. 

Nas compras de valor superior ao convite é obrigatório que o 
recebimento seja feito por comissão, mas não é obrigatório o “Termo 
Circunstanciado”, podendo ser feito por recibo. Ocorrendo, porém, 
irregularidade, será elaborada ata ou “Termo Circunstanciado”.

Compete ainda ao gestor do contrato, logo após o recebimento 
do objeto, quando for o caso, encaminhar a documentação pertinente 
para o setor responsável, que providenciará a formalização da carga 
patrimonial do bem para um servidor. 
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a serem exigidos mensalmente ou eventualmente pelo gestor do 
contrato – 5.2 Gestão da parte da execução física pelo gestor – 5.2.1 
Da gestão preliminar – 5.2.2 Da gestão sobre recursos humanos 
– 5.2.3 Da gestão sobre segurança, materiais e equipamentos – 
5.3 Da gestão para fiel execução do contrato – 5.4 Da gestão para 
alteração de cláusulas contratuais

1 Contratos de fornecimento
O contrato de fornecimento, também conhecido como de 

compra, poderá ser de uma só entrega ou de entrega parcelada.
Esse tipo de contrato exige menos do gestor do contrato, 

durante o prazo que medeia entre a formalização do contrato e 
o recebimento do objeto, porque a execução contratual não se 
concretiza nas dependências do contratante.

Desse modo, além das atribuições gerais previstas como atribui-
ções do gestor do contrato, cabem ao gestor do contrato as seguintes:

a) atribuições específicas do contrato de fornecimento: 

- observar, com o auxílio das demais áreas do Tribunal, as 
reduções ou descontos promocionais eventualmente con-
cedidos pela contratada a outros órgãos públicos e ao con-
sumidor comum, com vistas a possível negociação para 
obtenção de descontos para o Tribunal; 

- tomar ciência das alterações quantitativas de pedidos dos 
órgãos requisitantes e, se deferidos, manter contatos com o 
fornecedor para realizar acréscimos ou supressões no ob-
jeto contratado, com vistas à economicidade e à eficiência 
na execução contratual;

b) fornecimentos de maior relevância: no caso de contra-
tos de grande vulto ou de objetos diretamente vincula-
dos à realização de atividades finalísticas do Tribunal: 

- manter contato formal com o contratado no sentido de ana-
lisar a efetiva possibilidade de cumprimento dos prazos 
contratuais;
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- verificar, ante a possibilidade de não cumprimento de 
prazos, a possibilidade de rescisão, com fundamento no 
art. 78, II, da Lei nº 8.666/93;

c) visitar o estabelecimento do contratado para verificar a 
construção, fabricação ou montagem do objeto do contrato.

Nessa hipótese, o gestor do contrato deverá zelar pela ma-
nutenção dos elevados padrões éticos que a austeridade impõe ao 
serviço público, sendo-lhe vedado obter do contratado qualquer 
vantagem, benefício ou facilidade, direto ou indireto, inclusive hos-
pedagem, alimentação e transporte. 

Sempre que o volume de recursos envolvidos na contrata-
ção recomendar a visita, esta deverá ser realizada por mais de um 
servidor.

1.1 Dos contratos de fornecimento integral
Fornecimento integral é a compra em que a entrega se realiza 

de uma só vez. 

A gestão do contrato de fornecimento integral deve observar 
as atribuições da gestão dos contratos em geral e ainda o seguinte:

- o ato de recebimento deverá ser realizado com maior rigor 
porque o pagamento será liberado imediatamente após o 
atesto da nota fiscal, dificultando o esforço pela regulari-
zação do objeto;

- o Tribunal de Contas da União tem entendimento firmado 
de que pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumi-
dor aos contratos de fornecimento;

- além das regras do referido Código, ainda podem ser utili-
zadas as do art. 96 da Lei nº 8.666/93.

1.2 Dos contratos de fornecimento parcelado
Contrato de fornecimento parcelado é o contrato em que 

o Tribunal realiza a compra, mas por questões de estratégia de 
suprimento e armazenamento prevê no contrato que a entrega dos 
produtos será realizada em parcelas, correspondendo cada uma a 
um pagamento.

Na Lei de Licitações e Contratos não existe o forneci-
mento contínuo, a exemplo do que ocorre com os serviços de 
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execução contínua que podem protrair-se por até 60 (sessenta 
meses).30

Desse modo, a vigência de um contrato de compra é limitada 
aos respectivos créditos orçamentários.

Há, porém, exceções:
- a primeira delas é prevista na própria Lei — art. 57, I — 

quando cuida dos contratos para objetos vinculados ao 
Plano Plurianual;

- a segunda, decorrente de créditos adicionais que, por força 
da Lei que os abrir, poderão ter vigência além do exercício 
financeiro.

A gestão dos contratos de fornecimento parcelado se rege 
pelas regras gerais deste Manual e ainda pelo seguinte:

O gestor do contrato deve:
- definir como será efetuada a troca de mercadorias e pro-

dutos recusados pelos órgãos requisitantes por defeitos 
supervenientes ao recebimento, admitindo-se, inclusive a 
seu critério, a compensação na próxima entrega, exceto na 
última da vigência do contrato; 

- zelar para que os produtos sejam recebidos com os prazos 
de validade predefinidos em contrato ou edital.

A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu art. 45 dispõe: 
os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro 
em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário 
quanto aos especiais e extraordinários.

Checklist para Contratos de Fornecimento:
- inteirar-se das cláusulas contratuais, sanando eventuais dú-

vidas com a unidade de contratos;
- manter contato formal com o contratado para verificar o 

cumprimento dos prazos contratuais estabelecidos;
- verificar cronograma de entrega, caso não seja fornecimen-

to integral;
- receber o objeto de forma provisória/definitiva de acordo 

com o cronograma;
- atestar o documento fiscal;
- solicitar o pagamento;
- propor penalidade no caso de descumprimento contratual, 

se for o caso.
30  Nota: O TCDF entendeu que é admitida a interpretação extensiva do disposto no inciso 

II do art. 57 da lei 8.666/93, às situações caracterizadas como fornecimento contínuo, 
devidamente fundamentadas pelo órgão ou entidade interessados, caso a caso.
Fonte: TCDF. Processo nº 6.939/96. Decisão normativa nº 03/99.



PA
R

TE
 III

G
E

S
TÃ

O
 D

E
 C

O
N

TR
A

TO
S

 
PO

R
 E

S
PÉ

C
IE

99Manual de Gestão de Contratos do STJManual de Gestão de Contratos do STJ

2 Contratos de prestação de serviços
Os critérios para a contratação de serviços encontram-se 

definidos no Decreto nº 2.271/97 e na Instrução Normativa MPOG/
SLTI nº 02/08 com as alterações efetuadas pela IN nº 03/09.

Para licitações na modalidade Pregão Eletrônico (Decreto nº 
5.450/05) aplica-se o Termo de Referência em vez do Projeto Básico 
(Lei nº 8.666/93).

O Decreto nº 2.271/97 estabelece que: 
As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, 

transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, teleco-
municações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações 
serão, de preferência, objeto de execução indireta.

É vedada a caracterização exclusiva do objeto como forneci-
mento de mão de obra e qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta. 

Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades 
inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da 
entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se 
tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro 
geral de pessoal (§2º, do art. 1º).31 32

A contratação de prestação de serviços será sempre precedida 
da apresentação do Projeto Básico ou Termo de Referência, que de-
verá ser preferencialmente elaborado por técnico com qualificação 
profissional pertinente às especificidades do serviço a ser contrata-
do, devendo o projeto ou o termo ser justificado e aprovado pela 
autoridade competente.

Nos processos de terceirização o objeto da contratação deve 
ser definido exclusivamente como prestação de serviços e conterá 
no mínimo:

• justificativa da necessidade dos serviços;
• relação entre a necessidade e a quantidade de serviço a ser 

contratada;

31  Acórdão nº 391/09 – Plenário. “A contratação de trabalhador pela Administração Públi-
ca com intermediação de empresa de prestação de serviços a terceiros para atuação na 
área-fim representa burla a exigência constitucional do concurso público”.

32  Acórdão nº 1.021/07 – Plenário. “É indevida a contratação de mão-de-obra terceirizada 
ou de prestadores de serviço para os cargos inerentes às categorias funcionais abrangi-
das pelo Plano de Cargos e Salários da empresa, por constituir inobservância ao disposto 
no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
A contratação de empresa especializada em locação de mão-de-obra deve restringir-se às 
situações em que as características intrínsecas dos serviços impossibilitem a contratação 
da prestação dos mesmos”.
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• demonstrativo de resultados a serem alcançados em 
termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos 
recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.

É vedada a inclusão de disposições nos instrumentos 
contratuais que permitam:

• indexação de preços contratados por índices gerais, 
setoriais ou que reflitam a variação de custos em contratos 
com duração inferior a um ano;

• caracterização do objeto exclusivamente como forneci-
mento de mão de obra;

• previsão de reembolso de salários pelo contratante;
• subordinação dos empregados do contratado à Adminis-

tração.
Para melhor compreensão das conclusões que serão adotadas, 

faz-se necessário classificar os contratos de prestação de serviços da 
seguinte maneira:

a) em razão do local da prestação dos serviços:
- aqueles que são realizados no estabelecimento do contrata-

do, como os de manutenção de veículos, por exemplo;
- os contratos de prestação de serviços que são realizados nas 

dependências do Tribunal, como os de conservação e lim-
peza, por exemplo;

b) em relação ao tempo da execução:
- aqueles que se realizam de uma só vez, como os de reforma 

de piso;
- aqueles cuja execução se prolonga no tempo, como os de 

manutenção de elevadores;
- na área de informática é usual a expressão manutenção on-

site para os serviços contínuos. É também comum duas 
escalas 5x8 — que significam manutenção no local, cinco 
dias por semana, oito horas por dia; e 7x24, sete dias por 
semana, vinte e quatro horas por dia;

- os editais e contratos devem inclusive disciplinar a 
questão da remuneração de horas de sobreaviso e ho-
ra-extra, lembrando que é vedado o contrato de previ-
são de reembolso de salários de mão de obra (Decreto 
nº 2.271, de 07 de julho de 1977, art. 4º, III), devendo 
sempre que possível a definição do objeto ser feita por 
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prestação de serviço com parâmetros de aferição de 
resultados.33 34

Os contratos de prestação de serviços que se realizam nas 
dependências do contratado exigem menor carga de atribuições do 
contratado, como regra. Compete-lhe fiscalizar mais o resultado e 
menos os meios de execução. 

Também os contratos que se realizam de uma só vez em 
curto espaço de tempo têm menor efeito nas relações de trabalho e 
de previdência.

Ao contrário, porém, os contratos que se realizam nas 
instalações do Tribunal e, por mais tempo, exigem mais do gestor, 
pois toda a burocracia da documentação referente às relações de 
trabalho e previdência social deve ser objeto de fiscalização.

Além do mais, envolve relações entre servidores e empre-
gados de terceirizado, exigindo grande sensibilidade para evitar e 
solucionar conflitos interpessoais.

Mesmo nestes casos é conveniente aconselhar-se com os 
escalões hierárquicos superiores e documentar os fatos no processo.

Nesse tipo de contratação, o gestor, ao receber o contrato 
devidamente formalizado, independente do prazo fixado no Projeto 
33  Nota técnica nº 01/08 – SEFTI/TCU, de 18 de setembro de 2008. item 5.1. “O conteúdo 

dos projetos básicos ou Termos de Referência, elaborados para a contratação de serviços 
de tecnologia da informação, pelos entes da administração Pública Federal, devem con-
ter, no mínimo, os tópicos a seguir: (...) II. Fundamento da necessidade da contratação, 
contendo no mínimo: (...) c. demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de eco-
nomicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponí-
veis (Decreto 2.271/97, art. 2º, inciso II)”.

34  Acórdão nº 265/10 – Plenário. “Abstenha-se de contratar por postos de trabalho, evi-
tando a mera alocação de mão-de-obra e o pagamento por hora trabalhada ou posto de 
serviço, dando preferência ao modelo de contratação de execução indireta de serviço 
baseado na prestação e na remuneração de serviços mensuradas por resultados sempre 
que a prestação do serviço puder ser avaliada por determinada unidade quantitativa de 
serviço prestado ou por nível de serviço alcançado, em obediência ao §1º do art. 3º do 
Decreto nº 2.271/1997.
Proceda a mensuração dos serviços prestados por intermédio de parâmetros claros de 
aferição de resultados, fazendo constar os critérios e a metodologia de avaliação da qua-
lidade dos serviços no edital e no contrato, conforme disposto no art. 6º, inciso IX, alínea 
‘e’, da Lei nº 8.666/93, no §1º do art. 3º do Decreto nº 2.271/1997.
Elabore plano de trabalho que preceda os processos licitatórios relativos a TI demons-
trando aderência da aquisição com o planejamento estratégico da instituição e com o 
plano diretor de informática e apresentando justificativa detalhada da necessidade da 
contratação, contendo a relação entre a demanda prevista e a qualidade a ser licitada, 
bem como o demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economici-
dade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros dispo-
níveis, de acordo com o previsto no art. 2º, incisos II e III, do Decreto nº 2.271/1997, e nos 
art. 6º, inciso I, e 10, §7º, do Decreto-Lei nº 200/1967”.
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Básico para a emissão da Ordem de Serviço pela Administração, 
deve chamar o particular para averiguar se esse cumprirá o prazo 
estipulado para o início da execução do contrato. 

Sugere-se que esse prazo seja de até 30 (trinta) dias, para 
a implantação do novo serviço, a fim de se observar o prazo de 
cumprimento do aviso prévio da contratação anterior.

Importante assinalar que, para não haver descontinuidade 
do serviço, a rescisão do contrato anterior só deve ocorrer quando 
o novo contrato estiver devidamente formalizado e o contratado 
ciente do prazo inicial da execução de seus serviços.

Outro ponto a ser observado é que todos os contratos que 
envolverem terceirização de mão de obra, tais como: vigilância, 
limpeza e conservação, recepção e portaria, entre outros, deverão 
prever a obrigatoriedade de apresentação, no início do serviço e 
eventualmente, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED)35 pelas empresas contratadas.

Esse Cadastro, instituído pela Lei nº 4.923, de 23 de dezembro 
de 1965, alberga, no Ministério do Trabalho e Emprego, o registro 
das admissões e dispensas de empregados nas empresas abrangi-
das pelo Sistema da Consolidação das Leis do Trabalho.

Esse Cadastro é mantido pela empresa contratada e, mensal-
mente, até o dia 07 do mês subsequente, as empresas que dispensa-
rem ou admitirem empregados ficam obrigadas a fazer a respectiva 
comunicação às Delegacias Regionais do Trabalho e Emprego, em 
relação nominal por estabelecimento, da qual constará também a in-
dicação da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou, para os que 
ainda não a possuírem, nos termos da lei, os dados indispensáveis à 
sua identificação pessoal.

Tal informação é importante ao gestor do contrato, pois, 
com ela, é possível identificar eventuais contratações ou rescisões 
de contratos de trabalho não comunicadas ou que não arcaram com 
as despesas legais decorrentes, a fim de evitar a responsabilidade 
subsidiária da Administração, nos termos da Súmula nº 331 do 
Tribunal Superior do Trabalho, nos casos de rescisão.

35  Sempre que houver movimentação de empregados, admitidos, demitidos ou transferi-
dos em regime de CLT, a empresa deve informar ao Ministério do Trabalho até o dia 07 
(sete) do mês seguinte ao ocorrido. Esta comunicação é feita por meio do formulário Ca-
dastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Ver sítio eletrônico: <www.
caged.gov.br>.
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Outro documento de igual importância é a Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS), que é um importante instrumento de 
coleta de dados do mercado de trabalho, instituído pelo Decreto nº 
76.900, de 23 de dezembro de 1975.

Os dados coletados pela RAIS36 constituem expressivos 
insumos para atendimento das necessidades, principalmente, de 
controle dos registros do FGTS, por isso, é importante ao gestor do 
contrato conhecer a Relação para fazer o correto acompanhamento 
de depósito de valores àquele Fundo de Garantia. 

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO),37 objeto da Norma Regulamentadora (NR) nº 07, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece a obrigatoriedade de 
elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores 
e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto 
dos seus trabalhadores, do qual o contratado deve ser participante.

Informação de igual relevância deve ser objeto de preocupa-
ção do gestor do contrato, posto que é inerente à parte documental 
da contratação e visa evitar a descontinuidade dos serviços contra-
tados pelo Tribunal, como ausências de empregados, em virtude de 
problemas de saúde que, muitas vezes, poderiam ser evitados, ou 
até prevenidos.

Além disso, cabe ao Tribunal informar à empresa contratada 
dos riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação 
do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo 
prestados.

Por fim, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, 
regulado pela Norma Regulamentadora (NR) nº 09, também do 
Ministério do Trabalho e Emprego,38 que estabelece a obrigatorieda-
de da elaboração e implementação, por parte de todos os emprega-
dores e instituições que admitam trabalhadores como  empregados, 
36  A gestão governamental do setor do trabalho conta com o importante instrumento de 

coleta de dados denominado de Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Instituí-
da pelo Decreto nº 76.900, de 23.12.1975. Ver sítio eletrônico: <www.rais.gov.br>.

37  A NR nº 07 do MTE: estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por 
parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como em-
pregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o 
objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Ver 
sítio eletrônico: <http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/
nr_07_at.pdf>.

38  <http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_09_at.pdf>.
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do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Tal 
programa visa à preservação da saúde e da integridade dos traba-
lhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e con-
sequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou 
que possam existir no ambiente de trabalho, tendo em considera-
ção a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, devendo 
a empresa contratada ser participante.

O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das 
iniciativas da empresa, no campo da preservação da saúde e da 
integridade dos trabalhadores. Por esse motivo deve estar articulado 
com o disposto nas demais NR, em especial com o Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) previsto na NR 
nº 07.

Todos esses Relatórios devem ser acompanhados pelo 
gestor de contratos do Tribunal, de maneira a auxiliar, também, no 
aprimoramento das relações trabalhistas existentes no mercado.

Esses relatórios devem ser exigidos pelo gestor do contrato, 
para anexação aos processos de contratação respectivos, e 
servirão de base para as verificações quanto ao cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e ambientais das empresas 
contratadas.

2.1 Dos contratos de prestação de serviços contínuos
2.1.1 Conceito

Para as normas em vigor, consideram-se SERVIÇOS 
CONTINUADOS aqueles cuja interrupção possa comprometer as 
atividades do Tribunal, e cuja continuidade deva estender-se por 
mais de um exercício financeiro.

2.1.2 Aplicação da Resolução nº 98/09 do CNJ e da 
         IN/MPOG nº 02/08 da SLTI/MPOG com as 
         alterações efetuadas pela IN nº 03/09, IN 
         nº 04/09 e IN nº 05/09 da SLTI/MPOG

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União considera 
que deve ser aplicada ao Tribunal a Instrução Normativa nº 02/08 
da SLTI/MPOG, que regula a contratação de serviços contínuos no 
âmbito do Poder Executivo Federal.

A Resolução nº 98/09 do CNJ dispõe sobre as provisões de 
encargos trabalhistas a serem pagos pelos Tribunais às empresas 
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contratadas para prestar serviços de forma contínua no âmbito do 
Poder Judiciário.

Com isso, de forma a garantir o cumprimento das obrigações 
trabalhistas nas contratações de serviços continuados com dedicação 
exclusiva de mão de obra, é necessário que se preveja no edital39 que 
os valores provisionados na planilha para o pagamento das férias, 
13º salário e verbas rescisórias dos trabalhadores da contratada serão 
depositados pela Administração em conta vinculada específica.

Essas provisões serão destacadas do valor mensal do contrato 
e depositadas em conta vinculada em instituição bancária oficial, 
bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa 
contratada.

Para melhor gerir a conta é recomendável que o STJ firme 
acordo de cooperação com a instituição bancária oficial, determi-
nando os termos para a abertura da conta corrente vinculada.

O STJ deverá solicitar, mediante ofício, a abertura da conta 
corrente vinculada, bloqueada para movimentação e em nome da 
contratada, logo após a assinatura do contrato.

Deverá constar no ato da regularização da abertura da 
conta vinculada um termo específico da instituição financeira, a ser 
assinado pela contratada, com duas condições: 

• permissão de acesso a saldos e extratos pela Adminis-
tração;

• vinculação dos valores depositados à autorização do 
STJ para liberação.

A empresa contratada poderá solicitar a autorização do STJ 
para utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento das 
verbas trabalhistas, dos empregados, ocorridas durante a vigência 
do contrato.

Para liberação dos recursos da conta vinculada, para o paga-
mento de eventuais verbas trabalhistas dos empregados ocorridas 
durante a vigência do contrato, a empresa deverá apresentar ao STJ 
os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações traba-
lhistas e seus respectivos prazos de vencimento. 

O STJ expedirá, após a confirmação da ocorrência da                      
necessidade de pagamento de verbas trabalhistas e a conferência 
dos cálculos, a autorização40 para a movimentação, encaminhando-a 
39  Os editais deverão conter um modelo de documento de autorização para criar a conta 

vinculada, sendo um de seus Anexos. 
40  Esta autorização deverá especificar que a movimentação será exclusiva para a transfe-

rência bancária para a conta corrente dos trabalhadores favorecidos.
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à instituição financeira oficial no prazo máximo de cinco dias úteis, 
a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios 
da empresa contratada.

A empresa contratada deverá apresentar ao STJ, no prazo 
máximo de três dias, o comprovante das transferências bancárias 
realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

Importante destacar que uma vez aberta a conta vinculada 
os depósitos são realizados e a conta restará bloqueada. Somente a 
Administração poderá autorizar a movimentação dessa conta.

A liberação do pagamento das verbas trabalhistas deposita-
das pela Administração na conta vinculada só será feita mediante as 
seguintes condições:

1. parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs 
salários, quando devidos;

2. parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 
1/3 de férias, quando do gozo de férias dos empregados 
vinculados ao contrato;41

3. parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários 
proporcionais, férias proporcionais e a indenização 
compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando 
da demissão de empregado vinculado ao contrato;

4. ao final da vigência do contrato, para pagamento das 
verbas rescisórias; e

5. o saldo restante, com a execução completa do contrato, 
após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de 
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos 
ao serviço contratado.

Importante frisar que o saldo remanescente da conta 
vinculada deverá ser liberado à empresa contratada, no momento 
do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria 
correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da 
quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos 
ao serviço contratado.42

2.1.3 Projeto Básico ou Termo de Referência
O gestor é o responsável pela elaboração do Projeto Básico e 

Termo de Referência.
O Projeto Básico ou Termo de Referência deve conter todos 

os elementos capazes de definir o objeto, de forma clara, concisa e 

41  Redação dada pela IN nº 5, SLTI/MPOG, de 17.12.2009.
42  Vide anexo fluxograma de pagamento.
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objetiva, bem assim com nível de precisão adequado para caracterizar 
o bom ou o serviço.

Na contratação de serviços continuados o gestor deverá ado-
tar unidade de medida que permita a mensuração dos resultados 
para o pagamento da contratada, e que elimine a possibilidade de 
remuneração com base na quantidade de horas de serviço ou por 
posto de trabalho.

Nesse tipo de contratação, é importante que o Projeto Básico 
ou Termo de Referência contenha:

1. a justificativa da necessidade da contratação, dispondo, 
dentre outros, sobre:

a) motivação da contratação;
b) benefícios diretos e indiretos que resultarão da contra-

tação;
c) conexão entre a contratação e o planejamento existente;
d) agrupamento de itens em lotes;
e) critérios ambientais adotados, se houver;43

f) natureza do serviço, se continuado ou não;
g) inexigibilidade ou dispensa de licitação, se for o caso;
h) referências a estudos preliminares, se houver;
2. o objetivo, identificando o que se pretende alcançar com a 

contratação;
3. o objeto da contratação, com os produtos e os resultados 

esperados com a execução do serviço;
4. a descrição detalhada dos serviços e das metodologias de 

trabalho, nomeadamente a necessidade, a localidade, o 
horário de funcionamento e a disponibilidade orçamen-
tária, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666/93, com a defi-
nição da rotina de execução, evidenciando:

a) a frequência e periodicidade;
b) ordem de execução;
c) procedimentos, metodologias e tecnologias a serem 

empregadas;
d) deveres e disciplina exigidos;
e) demais especificações que se fizerem necessárias;
5. a justificativa da relação entre a demanda e a quantidade 

de serviço a ser contratada, acompanhada, no que couber, 
43  Na contratação para compra de bens, execução de obras ou prestação de serviços e na 

elaboração de Projetos Básicos ou Executivos devem ser observados os critérios de sus-
tentabilidade ambiental previstos na IN nº 01, de 29 de janeiro de 2010, editada pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
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dos critérios de medição utilizados e dos documentos que 
se fizerem necessários;

6. o modelo de ordem de serviço, sempre que houver a pre-
visão de que as demandas contratadas ocorrerão durante 
a execução contratual, e que deverá conter os seguintes 
campos:

a) a definição e especificação dos serviços a serem realiza-
dos;

b) o volume de serviços solicitados e realizados, segundo as 
métricas definidas;

c) os resultados ou produtos solicitados e realizados;
d) prévia estimativa da quantidade de horas demandadas na 

realização da atividade designada, com a respectiva meto-
dologia utilizada para a sua quantificação, nos casos em 
que a única opção viável for a remuneração de serviços 
por horas trabalhadas;

e) o cronograma de realização dos serviços, tarefas e seus res-
pectivos prazos;

f) custos da prestação do serviço, com metodologia de quan-
tificação desse valor;

g) a avaliação da qualidade dos serviços realizados e as justi-
ficativas do avaliador;

h) a identificação dos responsáveis pela solicitação, pela ava-
liação da qualidade e pelo ateste dos serviços realizados, 
os quais não podem ter nenhum vínculo com a empresa 
contratada;

7. a metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos ser-
viços executados;

8. a necessidade, quando for o caso, devidamente justificada, 
dos locais de execução dos serviços serem vistoriados pre-
viamente pelos licitantes, devendo tal exigência, sempre 
que possível, ser substituída pela divulgação de fotogra-
fias, plantas, desenhos técnicos e congêneres;

9. o enquadramento ou não do serviço contratado como ser-
viço comum para fins do disposto no art. 4º do Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005;

10. a unidade de medida utilizada para o tipo de serviço a 
ser contratado, incluindo as métricas, metas e formas de 
mensuração adotadas, dispostas, sempre que possível, na 
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forma de Acordo de Níveis de Serviços, conforme estabe-
lece o inciso XVII deste artigo;

11. o quantitativo da contratação;
12. o custo estimado da contratação, o valor máximo global 

e mensal estabelecido em decorrência da identificação dos 
elementos que compõem o preço dos serviços definidos 
da seguinte forma:

a) por meio do preenchimento da planilha de custos e forma-
ção de preços, observados os custos dos itens referentes ao 
serviço, podendo ser motivadamente dispensada naque-
las contratações em que a natureza do seu objeto torne in-
viável ou desnecessário o detalhamento dos custos para 
aferição da exequibilidade dos preços praticados;

b) por meio de fundamentada pesquisa dos preços pratica-
dos no mercado em contratações similares; ou ainda por 
meio da adoção de valores constantes de indicadores seto-
riais, banco de dados da Administração pública, tabelas de 
fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas 
ou outros equivalentes, se for o caso;

13. a quantidade estimada de deslocamentos e a necessida-
de de hospedagem dos empregados, com as respectivas 
estimativas de despesa, nos casos em que a execução de 
serviços eventualmente venha a ocorrer em localidades 
distintas da habitual da prestação do serviço;

14. a produtividade de referência, quando cabível, ou seja, 
aquela considerada aceitável para a execução do serviço, 
sendo expressa pelo quantitativo físico do serviço na uni-
dade de medida adotada, levando-se em consideração, en-
tre outras, as seguintes informações:

a) rotinas de execução dos serviços;
b) quantidade e qualificação da mão de obra estimada para 

execução dos serviços;
c) relação do material adequado para a execução dos ser-

viços com a respectiva especificação, podendo, quando 
necessário, ser indicada a marca, desde que acrescida da 
expressão “ou similar”;

d) relação de máquinas, equipamentos e utensílios a serem 
utilizados;

e) condições do local onde o serviço será realizado;



110 Manual de Gestão de Contratos do STJManual de Gestão de Contratos do STJ

15. condições que possam ajudar na identificação do quan-
titativo de pessoal e insumos necessários à execução con-
tratual, tais como:

a) quantitativo de usuários;
b) horário de funcionamento do órgão e horário em que de-

verão ser prestados os serviços;
c) restrições de área, identificando questões de segurança 

institucional, privacidade, segurança, medicina do traba-
lho, dentre outras;

d) disposições normativas internas;
e) instalações, especificando-se a disposição de mobiliário e 

equipamentos, arquitetura, decoração, dentre outras;
16. deveres da contratada e da contratante;
17. o Acordo de Níveis de Serviços, sempre que possível, que 

deverá conter:
a) os procedimentos de fiscalização e de gestão da qualidade 

do serviço, especificando-se os indicadores e instrumentos 
de medição que serão adotados pelo órgão ou entidade 
contratante;

b) os registros, controles e informações que deverão ser pres-
tados pela contratada;

c) as respectivas adequações de pagamento pelo não atendi-
mento das metas estabelecidas;

18. previsão de que os valores previstos na proposta comer-
cial e no contrato, para serem provisionados a título de 
pagamento de obrigações trabalhistas serão retidos pelo 
Tribunal e depositados em conta vinculada específica e 
somente serão liberados para pagamento das verbas aos 
trabalhadores;

19. cláusula dispondo sobre a obrigação da licitante de, no 
momento da assinatura do contrato, autorizar o Tribu-
nal a fazer a retenção na fatura ou nota fiscal do valor do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o depó-
sito direto nas respectivas contas vinculadas individuais 
dos trabalhadores da contratada, observada a legislação 
específica;44

44  O cálculo e o recolhimento referentes ao FGTS devem ser feitos pela contratada, sob a 
supervisão do Tribunal, caso o recolhimento não esteja correto, notificar a contratada 
para efetuar o depósito do valor devido, dando prazo para a retificação do valor na noti-
ficação.
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20. previsão de que o pagamento dos salários dos emprega-
dos pela empresa contratada deverá correr, via depósito 
bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a 
conferência do pagamento por parte do Tribunal;

21. obrigação da licitante de, no momento da assinatura do 
contrato, autorizar o Tribunal a fazer o desconto na fatura 
ou nota fiscal dos valores relativos aos salários e demais 
verbas trabalhistas e pagamento direto aos trabalhadores, 
quando houver falha no cumprimento dessas obrigações 
por parte da contratada, até o momento da regularização, 
sem prejuízo das sanções cabíveis.

2.1.4 Peculiaridades
Os serviços de prestação de serviços contínuos exigem do 

gestor do contrato cautelas peculiares, pois:
- podem acarretar a intermediação de mão de obra ilícita 

sempre que as atividades contratadas coincidirem com as 
tarefas dos cargos previstos para o Tribunal, nos termos 
do Decreto nº 2.271/97; 

- a relação entre os empregados do contratado e os servido-
res do Tribunal, pela continuidade, tendem a estreitar-se, 
exigindo-se com mais rigor que os contatos entre o Tribu-
nal e a empresa contratada sejam feitos por meio do gestor 
do contrato e do preposto da empresa;

- o passivo de encargos sociais e trabalhistas tende a atingir 
cifras elevadas, devendo ser redobrado o cuidado na fis-
calização do efetivo recolhimento por parte do contratado 
de tais parcelas. 

De acordo com a legislação em vigor — art. 71, §2º, da 
Lei de Licitações e Contratos e Súmula nº 331 do TST —, a 
Administração Pública responde solidariamente pelos encargos do 
sistema de seguridade social e subsidiariamente pelas obrigações 
trabalhistas.45

45  O Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, 
ao decidir, por maioria, se pronunciou pela constitucionalidade do art. 71 e seu parágrafo 
único, e houve consenso no sentido de que o TST não poderá generalizar os casos e terá 
de investigar com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falha ou 
falta de fiscalização pelo órgão público contratante.
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Ocorre que, em razão dessas obrigações, tem-se pretendido 
impor ao gestor do contrato o sistema exaustivo de verificação, 
acarretando um volume diário e mensal de análises de tal ordem 
burocrática que se acaba por anular as vantagens do processo de 
terceirização de mão de obra.

O presente Manual considera a melhor doutrina e que o 
cumprimento das obrigações relativas ao sistema de seguridade 
social e trabalhista é de estrita responsabilidade do contratado, sob 
supervisão direta do Tribunal.

Desse modo, a verificação do cumprimento da obrigação 
se faz aleatoriamente e por amostragem. Esse sistema é tão eficaz 
quanto o sistema exaustivo e desonera o gestor das tarefas que não 
se associam diretamente ao objeto do contrato. 

Assim, por exemplo, o gestor: 

- solicitará, em um mês, 5% (cinco por cento) das carteiras 
de trabalho, para verificação do gestor de contrato;

- entrevistará, na presença de colega, 1% (um por cento) 
dos empregados para verificar se estão recebendo férias, 
horas-extras e outros direitos trabalhistas, cientificando 
o gestor do resultado do trabalho;

- verificará 2% (dois por cento) dos nomes da guia de reco-
lhimento da previdência social e 2% (dois por cento) da 
relação dos nomes na guia de recolhimento do FGTS;

- em um dia e horário qualquer, após questionar o prepos-
to sobre a presença de todos os empregados e solicitar a 
relação daqueles que faltaram ao serviço, deverá deter-
minar a apresentação de todos os empregados, no prazo 
de 15 (quinze) minutos para verificação da frequência. 
Se o preposto tiver faltado com a verdade, punirá seve-
ramente a empresa, além de glosar a fatura e aplicar a 
penalidade de advertência; na segunda vez que ocorrer 
procedimento desleal, pedirá a troca do preposto, aplica-
rá multa à empresa e glosará da fatura e assim com mais 
rigor até que o processo educativo atinja sua finalidade. 
Passará, se necessário, a fazer a verificação com mais fre-
quência, somente retornando à verificação por amostra-
gem após ser restabelecida a confiabilidade das relações. 
Método alternativo poderá ser adotado por amostragem 
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com o auxílio do serviço de segurança do Tribunal e do 
controle de frequência que possuem;

- considerando que a expectativa é que os empregados se-
jam mantidos por 60 (sessenta) meses, é recomendável 
que o gestor do contrato providencie, junto à área de Re-
cursos Humanos, um treinamento de ambientação a ser 
ministrado aos empregados, supervisores e prepostos 
do contratado, iniciantes do contrato, esclarecendo-lhes 
e os orientando sobre: 

• controle de frequência;
• direitos que o Tribunal assegurou no contrato ao contrata-

do e que se transferem aos empregados (salário mínimo, 
salário normativo, vale-transporte e, se for o caso, previstos 
em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho);

• quem pode dar ordens aos empregados;
• conduta disciplinar e ética no âmbito do Tribunal;
• tratamento com respeito e urbanidade aos servidores e pú-

blico em geral;
• vedações à comercialização de produtos, como perfumes, 

maquiagem, joias, bijuterias, serviços etc.;
• vedação a comportamentos inadequados ao decoro do ser-

viço público e à Justiça;
• uso de uniforme, crachá, equipamento de proteção indivi-

dual.
Pela proximidade entre servidores e empregados, é comum 

verificar a ocorrência de desvios de função dos empregados do 
contratado, o que deve ser imediatamente coibido pelo fiscal do 
contrato. Se envolver autoridade superior, comunicar por escrito o 
fato à unidade gestora para as providências cabíveis;

Caso o Órgão não tenha servidores capazes de conferir os 
documentos relativos aos encargos trabalhistas, previdenciários e 
fundiários, sugere-se a contratação de empresa que preste esse tipo 
de serviço na forma do art. 67, caput.

A empresa que prestará tais serviços, na forma do art. 67, 
caput, indicará no relatório de cada fatura o valor de retenção 
previsto na Resolução nº 98 do CNJ, que seria:

- atestada pelo fiscal; e
- recolhida pela área financeira.
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2.1.5 Gestão do contrato de serviços contínuos
No momento em que o gestor recebe a incumbência de gerir 

um processo que envolve terceirização, deve elaborar planilha 
resumo de todo o contrato administrativo. 

Esta planilha deve conter todos os empregados terceirizados 
que prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com as 
seguintes informações:

• nome completo;
• CPF;
• função exercida;
• salário;
• adicionais;
• gratificações;
• benefícios recebidos;
• férias;
• licenças;
• faltas;
• ocorrências;
• horas-extras trabalhadas. 
Cabe ao gestor do contrato adotar os procedimentos, a seguir 

relacionados, formalizando no bojo do processo a documentação 
necessária, a fim de garantir um eficiente acompanhamento da 
execução dos serviços desde a emissão da Ordem de Serviço. 

2.1.5.1 Gestão da parte da documentação
A gestão da parte da documentação refere-se à formalização, 

no processo de contratação, a cargo do gestor do contrato dos atos e 
fatos que comprovem a regular ou irregular execução do contrato.

O gestor do contrato deverá considerar 03 (três) tipos de 
exigências legais a serem cumpridas pelo contratado, segundo o 
período de sua ocorrência.

2.1.5.1.1 Documentos a serem exigidos no início do 
               serviço

- prova de regularidade fiscal;
- cópia da ficha de registro de empregados;
- cópia da ficha de acidente de trabalho (CAT);
- atestado de saúde ocupacional (ASO), exigível por força 

da Norma Regulamentadora nº 7, subitem 7.4.4, Anexo à 
Portaria nº 3.214/78;
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- verificar se foi recolhida pela empresa a garantia contratual 
no percentual estabelecido no edital; 

- cópia do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho 
da categoria profissional, verificando rigorosamente a data 
de vigência desta, agendando, para após o término da 
vigência, o pedido de novo acordo, convenção ou dissídio;

- registro no Conselho Regional de Administração, na forma 
prevista no regulamento da Lei nº 4.769, de 09 de setembro 
de 1965, que regula o exercício da profissão de administra-
dor. Em razão do objeto do contrato, poderá ser exigido o 
registro da empresa também em outro Conselho de Profis-
são regulamentada;

- comprovante de cadastramento do trabalhador no regime 
do PIS/PASEP;

- documento que comprove o recebimento de equipamento 
de proteção individual ou coletiva, se o serviço exigir;

- cópia do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED) pelas empresas contratadas;

- comprovante de adesão ao Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO);

- comprovante de adesão ao Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA).

2.1.5.1.2 Documento a ser exigido no final do 
               serviço, uma única vez

- recibo de quitação dos empregados desligados.

2.1.5.1.3 Documentos a serem exigidos mensalmente, 
               semestralmente ou eventualmente

- mensalmente, antes do atesto do gestor, analisar a situação 
da empresa junto ao SICAF/Licitações para apurar se 
não existe débito fiscal ou tributário, juntando aos autos a 
comprovação de consulta ao SICAF. Caso exista restrição, 
juntar a comunicação à fatura, sugerindo a oitiva do órgão 
jurídico do Tribunal a respeito;

- mensalmente, os dados estatísticos de acidente de trabalho, 
havendo ou não ocorrência no interior da unidade e anexar 
ao processo de contratação;
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- mensalmente, para controle por amostragem, o gestor deve 
solicitar:

• a cópia de folha de pagamento;
• a cópia da GEFIP;
• a cópia de recibo de salários mensais adicionais;
• comprovante de fornecimento de vales;
- mensalmente, para controle por amostragem, o gestor 

deve solicitar a apresentação da relação nominal dos 
empregados e função para que seja confrontada com:

• a cópia de folha de pagamento;
• guia de recolhimento de FGTS e INSS nominal;
• as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a 

serviço no Tribunal para comprovar o registro de função 
profissional. Atentar para o fato de que não poderá ser 
registrada categoria profissional existente no Plano de 
Cargos do Tribunal (art. 1º do Decreto nº 2.271/97);

• cartão ficha ou livro-ponto, assinado pelo empregado, 
constando as horas normais e extraordinárias 
trabalhadas;

• recibo de concessão do aviso de férias, 30 (trinta) dias antes 
da concessão;

• recibo de pagamento atestando o recebimento de salários 
mensais e adicionais;

• comprovantes de fornecimento do vale-transporte, vale-
alimentação ou equivalente, quando for o caso;

• comprovante de entrega de RAIS quando for o caso; 

- semestralmente e por amostragem, verificar carteiras de 
saúde dos empregados que trabalharem em áreas hospi-
talares ou lavanderia;

- eventualmente, Cópia do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED) pelas empresas contratadas.

Quando do recebimento das Carteiras de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) dos empregados por amostragem o 
gestor deve verificar se elas coincidem com o informado pela 
empresa. Dê especial atenção para a data de início do contrato de 
trabalho, a função exercida, a remuneração e todas as alterações 
contratuais, se houver.
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2.1.5.2 Fiscalização da parte da execução física 
            do contrato 
2.1.5.2.1 Da fiscalização preliminar feita pelo gestor

- apresentar-se ao preposto do contratado, solicitando, se 
for o caso, números de telefone para contato, inclusive 
para emergências e também números para final de 
semana; 

- acompanhado do preposto do contratado, visitar o local 
da prestação do serviço, tomando conhecimento e dando 
ciência das condições existentes no que se refere aos acessos, 
abastecimento de água e energia elétrica, transporte, 
atendimento hospitalar de urgência; 

- indicar quais instalações ficarão sob a responsabilidade da 
contratada para depósito de materiais e equipamentos 
necessários à realização dos serviços e vestiário de seus 
empregados. O gestor do contrato deverá ficar com cópia 
das chaves de acesso a essas instalações;

- definir com o preposto do contratado o treinamento de 
ambientação dos empregados no contrato e a forma como 
será ministrado o treinamento aos empregados que vierem 
a ser substituídos; 

- requerer ao preposto do contratado a apresentação dos 
empregados com o uniforme, crachá de identificação e 
uso de equipamento de proteção individual, passagem 
por sistema eletrônico de revistas e detecção de metais, 
esclarecendo a necessidade de observar essas diretrizes de 
apresentação;

- informar ao preposto da contratada se há previsão do 
pagamento da mobilização e desmobilização do efetivo, 
como será aferido e documentado;

- recomendar e exigir no local da obra caixa de primeiros 
socorros, inclusive alertar sobre a necessidade deste 
acessório e de pessoa treinada para o uso deste.
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2.1.5.2.2 Da fiscalização sobre recursos humanos 
               feita pelo gestor

- determinar o afastamento do preposto ou de qualquer 
empregado da empresa contratada, desde que constate a 
inoperância, o desleixo, a incapacidade ou atos desabona-
dores por parte destes, procedendo da mesma forma em 
relação ao preposto ou empregados de eventuais subcon-
tratados;

- não emitir ordem diretamente aos empregados contratados 
pela empresa — art. 68 da Lei nº 8.666/93 —, reportando-
se a estes sempre através dos prepostos e responsáveis por 
ela indicados, a fim de evitar a pessoalidade, determinante 
para a criação do vínculo empregatício com o Tribunal; 

- ordenar a imediata retirada do local, bem como a substi-
tuição de empregado da contratada que estiver sem uni-
forme, crachá ou equipamento de proteção individual ou 
que dificultar a fiscalização ou, ainda, cuja permanência  
na área, a seu critério, julgar inconveniente;

- apurar a reclamação dos empregados do contratado no 
descumprimento de obrigações previstas no contrato, em 
acordo, convenção ou dissídio coletivo;

- não deixar que pernoitem, no Tribunal, empregados da 
empresa, salvo quando subsistirem os interesses da                
Administração;

- após o recolhimento do diário de frequência dos emprega-
dos, elaborado pelo preposto, fazer a verificação do efeti-
vo de pessoal da contratada, em dias e horários aleatórios, 
anotando as faltas para fins de glosa na fatura e aplicando 
com severidade as penalidades cabíveis quando o preposto 
apresentar informações inverídicas; 

- comunicar à contratada os danos porventura causados    
por seus empregados no âmbito do Tribunal, requerendo 
as providências reparadoras.

2.1.5.2.3 Da fiscalização sobre segurança, materiais 
               e equipamentos feita pelo gestor

- avaliar as condições de segurança na execução dos serviços, 
inclusive riscos a terceiros; 
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- avaliar as condições de vigilância sobre o material e equi-
pamentos, inclusive do contratado. Atentar para o fato de 
que o serviço de vigilância pode ser terceirizado;

- solicitar à contratada a substituição de equipamentos cujo 
uso considere prejudicial à boa conservação de seus per-
tences, equipamentos ou instalações, ou ainda que não 
atenda às necessidades;

- recusar materiais e insumos em desacordo com as 
especificações do Projeto Básico; 

- acessar livremente as dependências do Tribunal que forem 
reservadas ao depósito de material e equipamentos do 
contratado e, com as cautelas necessárias, as reservadas ao 
vestiário;

- verificar se a empresa constituiu a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), conforme exigido no 
subitem 5.1 da Norma Regulamentadora nº 5, anexa à 
Portaria nº 3.214/78, inclusive se o treinamento do pessoal 
será integrado ou não.46 

2.1.5.3 Da gestão para fiel execução do contrato feita 
            pelo gestor

- aprovar, previamente, o plano de execução dos serviços 
apresentado pela contratada. Esse documento deverá 
detalhar as etapas de execução do serviço de modo que 
o gestor do contrato saiba a cada dia o que está sendo 
executado;

46  Estabelecem os subitens referidos:
5.46 Quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviço considera-se 
estabelecimento, para fins de aplicação deste Manual, o local em que seus empregados 
estiverem exercendo suas atividades.
5.47 Sempre que duas ou mais empresas atuarem em um mesmo estabelecimento, a 
CIPA ou designado da empresa contratante deverá, em conjunto com as das contratadas 
ou com os designados, definir mecanismos integrados e de participação de todos os tra-
balhadores em relação às decisões das CIPA existentes no estabelecimento.
5.48 A contratante e as contratadas, que atuem num mesmo estabelecimento, deverão 
implementar, de forma integrada, medidas de prevenção de acidentes e doenças do tra-
balho, de forma a garantir o mesmo nível de proteção em matéria de segurança e saúde 
a todos os trabalhadores do estabelecimento.
5.49 A empresa contratante adotará medidas necessárias para que as empresas contrata-
das, suas CIPA, os designados e os demais trabalhadores lotados naquele estabelecimen-
to recebam as informações sobre os riscos presentes no ambiente de trabalho, bem como 
sobre as medidas de proteção adequadas.
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- promover e acompanhar as medições do serviço e ava-
liações de qualidade, encaminhando à Administração as 
faturas respectivas devidamente certificadas, dentro dos 
prazos estabelecidos no contrato;

- obrigar a contratada a corrigir ou refazer os serviços, 
por sua conta e risco, conforme prevê o art. 69 da Lei nº 
8.666/93; 

- autorizar, por escrito, o ingresso de equipamentos de valor 
superior ao previsto no art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93;

- autorizar, quando houver necessidade, a retirada ou trans-
ferência de Registros do Contrato. Caso considere relevan-
te o fato, dar pronto conhecimento ao Secretário de Admi-
nistração e Finanças por escrito; 

- atentar para os casos de subcontratação total ou parcial e 
verificar como o edital e o contrato disciplinaram a ma-
téria. Se esses dispuserem sobre a matéria, vedando-a, 
em ocorrendo transgressão, deve o gestor comunicar o 
fato à Secretária de Administração e Finanças para pro-
vidências. Se nada dispuserem, considera-se vedada a 
subcontratação;

- aplicar as penalidades de sua competência; 
- resolver as dúvidas surgidas na execução do contrato.
Os contratos de serviços de execução continuada devem, 

preferencialmente, ser firmados de três modos distintos:
- pelo prazo correspondente ao exercício financeiro, prorro-

gando-se por iguais períodos até atingir 60 (sessenta) me-
ses;

- pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogando-se por iguais 
períodos até atingir 60 (sessenta) meses;

- diretamente por 60 (sessenta) meses. 

Nas duas primeiras hipóteses, o gestor do contrato deverá 
verificar qual é a modalidade de licitação que foi utilizada pelo 
Tribunal para selecionar o contratado.

Se houve licitação na modalidade de Pregão ou Convite, ou 
foi feita a contratação direta sem licitação, com 60 (sessenta) dias 
antes do término do contrato, deverá:
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- verificar qual o preço praticado para o mesmo objeto ou 
objeto similar no âmbito da Administração Pública — regra 
do art. 15, V, da Lei nº 8.666/93, que se aplica por analogia. 
Não existindo contrato idêntico, o gestor do contrato pode 
servir-se de contratos similares, apurando o valor pago 
empregado/mês ou o preço por metro quadrado;

- consultar a empresa contratada, via preposto, sobre o 
interesse em prorrogar o contrato;

- solicitar informação ao gestor sobre a conveniência da 
continuidade do contrato ou não, emitindo seu parecer, 
que pode ser simplificado.

Se houve licitação na modalidade de Concorrência ou 
Tomada de Preços, as providências do subitem anterior deverão 
ser adotadas com prazo razoável à realização de licitação nessas 
modalidades, recomendando-se o prazo de 120 (cento e vinte) dias.

O contratado pode condicionar o interesse na continuidade 
dos serviços ao reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato pelo Tribunal.

Não há impedimento à prorrogação do contrato, sujeitando 
sua continuidade ao que for decidido em relação ao preço. Desse 
modo, podem as partes prorrogar o contrato, ressalvando que, se 
não estiverem de acordo em relação ao preço, haverá a rescisão 
deste. 

ATENÇÃO: nos contratos com prazo de vigência contínuo 
por 60 (sessenta) meses em que não há prorrogações, anualmente, 
haverá apenas a repactuação de preços. 

Caso a Administração decida pela realização de nova licita-
ção, ou a empresa não aceite a prorrogação, ou ainda seja inviável, o 
gestor do contrato deve apresentar sugestões que visem aperfeiçoar 
o futuro contrato, a serem inseridas no próximo edital.

Após a deliberação da Administração é necessário que 
o gestor convoque o preposto da empresa para reunião, com a 
presença de pelo menos mais dois servidores, para informar o 
interesse na prorrogação do contrato ou rescisão, conforme o caso, 
lavrando ata. Nesse contato, é conveniente informar ao preposto, 
no caso de nova licitação, se o Tribunal envidará ou não esforços 
no sentido do aproveitamento dos empregados do contratado no 
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futuro contrato (Precedente do TCU: Processo nº 001.859/2004-9. 
Acórdão nº 685/04 – Plenário).

No caso de rescisão ou interesse em rescindir, elaborar o 
aviso prévio com antecedência de 30 (trinta) dias do término do 
contrato, despachá-lo com o Ordenador de Despesas e entregar ao 
preposto, colhendo o recibo ou enviá-lo à empresa em carta com 
Aviso de Recebimento (AR). Nesse caso, lembre-se de juntar o AR 
com o recibo de destinatário ao processo.

Checklist para Contratos de Prestação de Serviços:
- inteirar-se das cláusulas contratuais, sanando eventuais 

dúvidas com a unidade de contratos;
- realizar reunião inicial com preposto da empresa, visando 

esclarecer a fiel execução do contrato e a entrega dos do-
cumentos que serão exigidos;

- manter contato formal com o contratado para verificar o 
cumprimento dos prazos contratuais estabelecidos;

- verificar se há garantia preestabelecida e se esta foi apre-
sentada;

- verificar se na entrega de materiais, na execução de obras 
ou na prestação de serviços, as especificações e as quanti-
dades encontram-se de acordo com o estabelecido no ins-
trumento contratual;

- manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em 
ordem cronológica, observando para que o valor do con-
trato não seja ultrapassado;

- verificar o cumprimento das obrigações trabalhistas por 
parte da contratada;

- receber e atestar as notas fiscais e encaminhá-las, nos autos 
do processo respectivo, à unidade competente para pa-
gamento, após conferência completa da documentação 
necessária para tal;

- solicitar o pagamento;
- apresentar, mensalmente ou quando solicitado, relatório 

circunstanciado de acompanhamento de execução da 
obra ou do serviço contratado;

- observar, complementarmente, as obrigações a seguir:
a) fazer contato com as unidades administrativas usuárias 

dos serviços, a fim de verificar os procedimentos de 
controle que estão executando, conscientizando-as do 
compromisso de prestar informações corretas;



PA
R

TE
 III

G
E

S
TÃ

O
 D

E
 C

O
N

TR
A

TO
S

 
PO

R
 E

S
PÉ

C
IE

123Manual de Gestão de Contratos do STJManual de Gestão de Contratos do STJ

b) controlar e acompanhar a frequência mensal dos profis-
sionais alocados;

c) fazer o levantamento por meio de relatórios de acompa-
nhamento das unidades, conciliando as informações e 
registrando-as no relatório de acompanhamento mensal 
do contrato;

d) elaborar o relatório de acompanhamento mensal do con-
trato, de maneira concisa e clara, de forma que não pai-
rem dúvidas quanto às informações e interpretações ali 
registradas, definindo-se, quando possível, o cálculo do 
desconto das horas ou dias não trabalhados pelos profis-
sionais ou encarregados, como também as penalidades 
aplicadas à contratada nos termos do contrato;

e) observar a compatibilização das informações referentes 
ao período abrangido pelo controle de frequência adota-
do pela contratada;

- dar início às providências de nova contratação, observando 
o disposto no item 11.4 da parte II deste Manual, quando 
for o caso;

- encaminhar à Unidade Financeira, após análise, os pedi-
dos de restituição de garantia, verificada a inexistência de 
pendências contratuais, devendo encaminhar à Unidade 
de Contratos os pedidos de outra natureza;

- observar os procedimentos a serem realizados insertos no 
item 2.1.5, parte III deste Manual;

- receber definitivamente o objeto do contrato após o cum-
primento de todas as obrigações pactuadas contratual-
mente.

2.2 Dos contratos de prestação de serviços de 
      conservação e limpeza47

A gestão do contrato de conservação e limpeza está 
integralmente regulada pela IN nº 02/08 da SLTI/MPOG,48 com 
as alterações da IN nº 03 da SLTI/MPOG, IN nº 04 da SLTI/
MPOG, e IN nº 05 da SLTI/MPOG, a partir do art. 48 da norma, 

47  Verificar nesses tipos de contratação os valores limites para a contratação de serviços 
de limpeza e conservação publicados por meio de Portarias pela Secretaria de Logística 
e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
periodicamente.

48  Modificada pela IN nº 03.
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que define procedimentos próprios para a licitação e contratação 
de serviços contínuos.

Para a gestão desse tipo de contrato, o gestor do contrato deve 
considerar o que foi exposto nos títulos que tratam das atribuições 
do gestor do contrato, dos contratos de prestação de serviços e dos 
contratos de prestação de serviços contínuos.

Deverá ainda verificar por amostragem: 

a) a limpeza das áreas internas, áreas externas, esquadrias 
externas e fachadas envidraçadas, classificadas segundo as 
características dos serviços a serem executados, periodici-
dade, turnos e jornadas de trabalho necessárias etc.;

b) a produtividade mínima a ser considerada para cada 
categoria profissional envolvida, expressa em termos de 
área física por jornada de trabalho ou a relação de serventes 
por encarregado;

c) exigências de sustentabilidade ambiental na execução do 
serviço, conforme disposto no Anexo V da IN nº 02/08 da 
SLTI/MPOG;

d) o número de empregados e supervisores definidos 
como adequados à limpeza da metragem de área 
indicada. 

A prestação de serviço a ser contratada deve levar em conta 
a área física a ser limpa, estabelecendo-se uma estimativa do custo 
por metro quadrado, observadas a peculiaridade, a produtividade, a 
periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e das condições 
do local objeto da contratação.

Como parâmetro de aferição da produtividade da mão de 
obra o STJ deve utilizar sua experiência anterior e resultados de seus 
contratos anteriores.

Por correio eletrônico ou outro meio eficaz informar aos 
empregados do Tribunal o ramal para reclamações sobre a prestação 
de serviços, com a finalidade de aferir a correta prestação do que foi 
contratado e poder avaliar se vêm sendo atendidos os fins a que se 
destina o contrato. 
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2.3 Dos contratos de prestação de serviços de 
      manutenção predial

O objeto do contrato de prestação de serviços de manutenção 
predial, até pouco tempo, gerou dúvidas frente à regra da Lei de 
Licitações e Contratos, art. 23, §§1º e 2º, que obriga o parcelamento do 
objeto segundo critérios técnicos e econômicos. Mais recentemente, 
a jurisprudência do Tribunal de Contas da União passou a admitir 
a unicidade do objeto quando se trata de profissões relacionadas à 
manutenção de um prédio ou conjunto destes. Também assentou 
entendimentos de que esses serviços não são de engenharia, embora 
eventualmente se exijam profissionais registrados no CREA para a 
supervisão.49

Daí por que, no presente Manual, os serviços de manutenção 
predial foram considerados em separado dos serviços de conserva-
ção e limpeza.

Para a gestão desse tipo de contrato, o gestor do contrato deve 
considerar o que foi exposto nos títulos que tratam das atribuições 
do gestor do contrato, dos contratos de prestação de serviços e dos 
contratos de prestação de serviços contínuos.

Deverá, ainda, observar o seguinte:
- ênfase no uso de equipamentos de proteção individual 

(EPI);
- fiscalização sobre a retirada de sobras de material;
- substituição de peças e equipamentos desnecessaria-

mente; 

- para reduzir as fraudes, recomenda-se que o gestor deter-
mine a devolução de peças trocadas/substituídas. Poste-
riormente, com fundamento no Decreto nº 99.658/90 e art. 
17 da Lei nº 8.666/93, providencie a alienação como ma-
terial inservível. É preciso, no entanto, ter cautela no acú-
mulo de material e equipamento inservível, pois oneram 
a carga patrimonial, facilitam o descontrole dos bens em 
uso, ocupam espaço. 

Observar que é comum os empregados da contratada 
pretenderem fazer “bico” em residência de servidores. Nesse caso, 
o gestor do contrato deverá orientar, por escrito, o preposto da 

49  TCU – Acórdão nº 262/10 – Plenário.
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empresa sobre evitar a formação de relação promíscua e comunicar 
o fato ao Secretário de Administração e Finanças, visando preservar 
a ética nas relações funcionais. 

2.4 Dos contratos de prestação de serviços de 
      vigilância

A contratação de serviços de vigilância também está regulada 
na IN nº 02/08 da SLTI/MPOG, com as alterações da IN nº 03 da 
SLTI/MPOG, IN nº 04 da SLTI/MPOG e IN nº 05 da SLTI/MPOG 
a partir do art. 49. Esse tipo de contratação guarda peculiaridades 
porque envolve a segurança dos bens e servidores do Tribunal. 
Ademais, por se tratar de prestador de serviço armado, poderá 
ensejar a responsabilidade por danos materiais e pessoais causados 
a terceiros, inclusive no âmbito penal.

É recomendável, sempre que possível, que, na contratação, 
seja estabelecido um percentual do efetivo do sexo feminino para 
permitir a adoção de medidas de segurança em relação a todos os 
servidores e terceirizados.

Em relação à imposição de revista, tem-se entendido que há 
constrangimento, sujeito a indenização por danos morais, mesmo 
quando feita de modo respeitoso e por pessoas do mesmo sexo. A 
jurisprudência se firmou à vista de casos em que empregados foram 
despidos para a revista ou esta foi realizada no vestiário. Por esse 
motivo, não se deve adotar o sistema de revista pessoal.

É lícita:
- a imposição de revista por meio eletrônico, como portal de 

raios X e espectrômetro de massa, se imposta indistinta-
mente a todos os transeuntes;

- a imposição de medidas de segurança, como por exemplo, 
a instalação de câmeras, que “em nada ofendem a digni-
dade do trabalhador”;50

- a verificação de bolsas, malas e outros porta-objetos, mas 
sempre feita de modo respeitoso e com preservação da 
dignidade. 

50  TST. Processo RR nº 533.779, ano 1999, DJ, 06 fev. 2004.
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Se a revista envolver servidor terceirizado, observado 
o delineamento da jurisprudência precitada, ainda é de todo 
conveniente a presença do preposto do contratado.

Havendo resistência ou oposição do envolvido, deve 
ser convocada a autoridade policial. O gestor do contrato deve 
acautelar-se porque poderá ser intentada posterior ação de 
reparação de danos morais, motivo pelo qual os indícios devem ser 
consistentes. 

Além do exposto deve ser considerado ainda o seguinte, logo 
no início da vigência do contrato:

- comprovar a formação técnica específica da mão de obra 
oferecida, por meio de Certificado de Curso de Formação 
de Vigilantes, expedido por instituições devidamente 
habilitadas e reconhecidas;

- indicar, em conformidade com o contrato, a mão de obra 
que deverá ser disponibilizada nos respectivos postos, 
relacionando numa tabela os locais e horários fixados na 
escala de serviço;

- verificar por amostragem:
• se foram fornecidos os uniformes, sendo vedado ao 

contratado repassar os custos destes e dos equipamentos a 
seus empregados;

• a relação de armas e cópias autenticadas dos respectivos 
“Registros de Arma” e “Porte de Arma”, que serão 
utilizadas pela mão de obra nos postos;

• se foram fornecidas as armas, munição e respectivos 
acessórios ao vigilante no momento da implantação dos 
postos;

• as notas fiscais de procedência da munição, não sendo 
permitido, em hipótese alguma, o uso desta recarregada;

• os atestados de antecedentes civil e criminal de toda 
mão de obra oferecida para atuar nas instalações da 
Administração; 

- instruir o seu preposto quanto à necessidade de acatar 
as orientações da Administração, inclusive quanto ao 
cumprimento das Normas Internas e de Segurança e 
Medicina do Trabalho.
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O preposto ou os supervisores da contratada deverão, 
obrigatoriamente, inspecionar os postos no mínimo 01 (uma) vez 
por semana, em dias e períodos (diurno 07h/15h e noturno 15h/23h) 
alternados.

O Posto de Vigilância adotará uma das seguintes escalas de 
trabalho:

a) 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segun-
da a sexta-feira, envolvendo 01 (um) vigilante;

b) 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, 
envolvendo 02 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 
horas;

c) 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, 
envolvendo 02 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 
horas;

As atribuições do contrato de vigilância estão previstas no 
Anexo III-E e Anexo VI, da IN/MPOG nº 02, com as alterações da 
IN/MPOG nº 03, merecendo destaque as seguintes, que competem 
ao contratado:

- comunicar imediatamente à Administração, bem como ao 
responsável pelo posto, qualquer anormalidade verificada, 
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias; 

- manter afixado no posto, em local visível, o número do 
telefone da Delegacia de Polícia da Região, do Corpo 
de Bombeiros, dos responsáveis pela administração da 
instalação e outros de interesse, indicados para o melhor 
desempenho das atividades; 

- observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas 
imediações do posto, adotando as medidas de segurança 
conforme orientação recebida da Administração, bem 
como as que entender oportunas;

- permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas 
previamente autorizadas e identificadas;

- fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, 
identificando o motorista e anotando a placa do veículo, 
inclusive de pessoas autorizadas a estacionar seus carros 
particulares na área interna da instalação, mantendo 
sempre os portões fechados;
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- repassar para o vigilante que está assumindo o posto, 
quando da rendição, todas as orientações recebidas e 
em vigor, bem como eventual anomalia observada nas 
instalações e suas imediações;

- comunicar à área de segurança da Administração todo 
acontecimento entendido como irregular e que possa vir a 
representar risco para o patrimônio da Administração;

- colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de 
ordem policial dentro das instalações da Administração, 
facilitando, o melhor possível, a atuação daquelas, inclusive 
na indicação de testemunhas presenciais de eventual 
acontecimento;

- proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados 
às instalações, sem que estes estejam devida e previamente 
autorizados pela Administração ou responsável pela instalação;

- proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comuni-
cando o fato ao responsável pela instalação e à segurança 
da Administração, no caso de desobediência;

- proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto 
ao posto e imediações, que implique ou ofereça risco à 
segurança dos serviços e das instalações; 

- proibir a utilização do posto para guarda de objetos estra-
nhos ao local de bens de servidores, de empregados ou de 
terceiros;

- executar as rondas diárias conforme a orientação recebida 
da Administração; verificando as dependências das 
instalações, adotando os cuidados e providências 
necessárias para o perfeito desempenho das funções e 
manutenção da tranquilidade;

- assumir diariamente o posto devidamente uniformizado, 
barbeado, cabelos aparados, limpos e com aparência 
pessoal adequada;

- manter o vigilante no posto, não devendo se afastar de 
seus afazeres, principalmente para atender chamados ou 
cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados;

- registrar e controlar, juntamente com a Administração, 
diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, 
bem como as ocorrências do posto em que estiver prestando 
seus serviços.
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2.5 Dos contratos de prestação de serviços de 
      lanchonete e restaurante

Os contratos de lanchonete e restaurante devem ser licitados 
com as seguintes diretrizes:

Objeto: prestação de serviço de alimentação preparada ou 
lanches, conforme o caso.

ATENÇÃO: não deve ser entendido que o Tribunal está 
licitando espaço, mas sempre o serviço. 

Devem ser estabelecidos, com o auxílio de nutricionista, os 
cardápios básicos, cujos produtos deverão ser oferecidos durante 
todo o horário de funcionamento.

Deve-se disciplinar o ingresso do público, a preferência 
de atendimento aos servidores do Tribunal e o uso de bebida 
alcoólica.

A modalidade de licitação poderá ser o Pregão, com exigên-
cia de atestado de capacidade técnica ou desempenho satisfatório 
anterior ou, ainda, conforme o uso de outras modalidades de lici-
tação.

O preço a ser cobrado deve ser uma média do praticado para 
preços de alimentos similares em determinados estabelecimentos, 
previamente indicados, com eventual aplicação de um redutor. Des-
se modo, evitam-se pedidos de reajuste e reequilíbrio de contrato ou 
a sempre inviável tentativa de manter preços por um ano inteiro.

É conveniente analisar a possibilidade de o contratado firmar 
seguro de proteção contra incêndio e outros sinistros, tendo em vista 
que os pagamentos do seguro próprio do Tribunal podem ter valores 
elevados em razão da existência de lanchonete e restaurante.

Mesmo que o edital não tenha previsto essas regras, as duas 
seguintes não podem ser esquecidas: 

- o Tribunal deverá ressarcir-se das despesas de água, luz e 
telefone, devendo, sempre que possível, instalar medidores 
individuais desses serviços; 

- o ponto mais difícil é aferir a qualidade dos alimentos, 
devido à subjetividade de paladar e visual das refeições. 
Por esse motivo, sugere-se que o gestor do contrato 
discipline pesquisa periódica de opinião, restrita aos 
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efetivos usuários do serviço, feita preferencialmente com 
o acompanhamento do preposto do contratado. 

Para a gestão desse tipo de contrato, o gestor do contrato deve 
considerar o que foi exposto nos títulos que tratam das atribuições 
do gestor do contrato, dos contratos de prestação de serviços e dos 
contratos de prestação de serviços contínuos.

E, ainda, deverá ser observado o seguinte:
- verificar as tabelas de preços praticadas no estabeleci-

mento comercial, com a finalidade de coibir a prática 
de preços abusivos e não condizentes com os de mer-
cado; 

- exigir que o contratado mantenha o ambiente limpo e orga-
nizado, impedindo a presença de animais domésticos em 
área destinada ao fornecimento de alimentação;

- observar os horários de funcionamento definidos no con-
trato;

- exigir que os funcionários utilizem uniformes e crachás;
- verificar se o atendimento está sendo feito com cor-

tesia e dentro dos princípios de educação e urbani-
dade; 

- verificar nas cadernetas se os exames médicos obrigatórios 
estão sendo realizados periodicamente, de acordo com a 
legislação vigente;

- verificar se as taxas de energia elétrica, água e telefone 
foram recolhidas no prazo correto. Se as mesmas forem 
calculadas mediante rateio, verificar os cálculos e o re-
colhimento; 

- expedir o aviso prévio com antecedência de 30 (trinta) dias 
do término da vigência contratual;

- verificar e receber o imóvel e equipamentos ocupados, indi-
cando as correções e reparos necessários;

- manter atualizada, e confrontando com a área de segurança, 
a relação de funcionários que trabalham nas dependências 
da área arrendada;



132 Manual de Gestão de Contratos do STJManual de Gestão de Contratos do STJ

- verificar o alvará de funcionamento;
- expedir por escrito autorização para que o cessionário 

realize benfeitorias no imóvel, informando que estas serão, 
de imediato, incorporadas ao patrimônio da União, sem 
qualquer direito à indenização;

- impedir a transferência de direito do contrato para outra 
pessoa física ou jurídica estranha ao processo licitatório, 
inclusive nos casos de fusões ou incorporações de 
empresas;

- instruir e companhar o contratado quanto ao correto preen-
chimento e trâmite das Guias de Recolhimento de Nume-
rário (GRN), referentes às indenizações de água, telefone, 
energia elétrica e área arrendada. As guias serão confec-
cionadas pelo arrendatário e devem ser recolhidas até o 5º 
(quinto) dia útil do mês subsequente ao que se refere. No 
caso de repactuação, as diferenças, porventura existentes, 
deverão ser recolhidas no mês em que for paga a primeira 
mensalidade atualizada;

- recomendar as cautelas para guarda e, eventualmente 
até seguro, dos valores mantidos em cofre e de movi-
mentação diária, eximindo da responsabilidade solidá-
ria o Tribunal. 

2.6 Dos contratos de prestação de serviços de 
      passagem aérea

É importante observar que a jurisprudência do Tribunal de 
Contas da União firmou entendimento no sentido de que o objeto 
desse contrato é serviços.51

A Advocacia-Geral da União, por meio da Orientação 
Normativa nº 08, de 01.04.2009, consignou que “O fornecimento 
de passagens aéreas e terrestres enquadra-se no conceito de serviço 
previsto no inc. II do art. 6º da Lei nº 8.666/93”.52

Para a gestão desse tipo de contrato, o gestor do contrato deve 
considerar o que foi exposto nos títulos que tratam das atribuições 
51  Acórdão nº 6.332/09 – TCU – 2ª Câmara. 
52  Diário Oficial da União, Seção 1, p. 13, 07 abr. 2009.
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do gestor do contrato, dos contratos de prestação de serviços e dos 
contratos de prestação de serviços contínuos.

E, ainda, o seguinte:
- certificar-se de que o desconto nos preços das passagens 

aéreas está sendo rigorosamente observado, como firmado 
no contrato;

- reavaliar os contratos em vigor e opinar acerca da vantagem 
dos descontos ofertados.

2.7 Dos contratos de prestação de serviços de 
      engenharia

Um contrato para prestação de serviço de engenharia é 
o que tem atividade enquadrada na Resolução nº 218 do CON-
FEA. Quando um contrato tem várias atividades, por exemplo, 
de manutenção predial, será considerado serviço de engenharia 
se essa atividade for predominante em termos de custo e com-
plexidade. 

Desse modo, a simples exigência de profissional habilitado 
no CREA não torna o serviço como de engenharia.

A peculiaridade do serviço de engenharia que leva o Manual 
a conferir-lhe tratamento em separado é o fato de que são necessárias 
anotações no CREA.

Para a gestão desse tipo de contrato, o gestor do contrato deve 
considerar o que foi exposto nos títulos que tratam das atribuições 
do gestor do contrato, dos contratos de prestação de serviços e dos 
contratos de prestação de serviços contínuos.

E, ainda, o seguinte:
- verificar se é exigível a anotação do ART, analisando a Re-

solução nº 1025, de 30 de outubro de 2009;
- solicitar, formalmente ao CREA, que, no caso de serem fei-

tas visitas de inspeção/verificação de serviços, forneça ao 
gestor do contrato cópia do respectivo laudo.

Para facilitar a fiscalização e a gestão diária dos serviços 
terceirizados, disponibilizar-se-á uma Guia de Fiscalização dos 
Contratos de Terceirização, aos moldes da IN/MPOG nº 02, com as 
alterações da IN/MPOG nº 03.
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2.8 Guia para fiscalização de contratos de 
      terceirização
2.8.1 Fiscalização inicial

No momento em que a terceirização é iniciada, devem ser 
adotadas as seguintes providências:

- elaborar planilha resumo de todo o contrato administrativo. 
Ela conterá todos os empregados terceirizados que 
prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com 
as seguintes informações: nome completo, número de 
CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, 
benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, 
auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, 
faltas, ocorrências, horas-extras trabalhadas, planilha esta 
a ser elaborada pelo gestor do contrato;

- conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) dos empregados, por amos-
tragem, e verificar se elas coincidem com o informado 
pela empresa e pelo empregado. Atenção especial para a 
data de início do contrato de trabalho, a função exercida, 
a remuneração (importante esteja corretamente discrimi-
nada em salário-base, adicionais e gratificações) e todas 
as eventuais alterações dos contratos de trabalho;

- o número de terceirizados por função deve coincidir com o 
previsto no contrato administrativo, conferência esta a ser 
realizada pelo gestor do contrato;

- o salário não pode ser inferior ao previsto no contrato 
administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da 
Categoria (CCT): 

• consultar eventuais obrigações adicionais constantes na 
CCT para as empresas terceirizadas (por exemplo, se os 
empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito);

• verificar a existência de condições insalubres ou de 
periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará 
ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. 
Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O gestor do 
contrato deve aferir tais informações.
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2.8.2 Fiscalização mensal
Na fiscalização mensal, deverão ser adotadas as seguintes 

providências antes do pagamento do documento fiscal:
- elaborar planilha mensal que conterá os seguintes campos: 

nome completo do empregado, função exercida, dias 
efetivamente trabalhados, horas-extras trabalhadas, férias, 
licenças, faltas, ocorrências;

- verificar na planilha mensal o número de dias e horas 
trabalhados efetivamente. Exigir que a empresa apresente 
cópias das folhas de ponto dos empregados por ponto 
eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula nº 
338/TST). Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, 
deve ser feita glosa da fatura;

- exigir da empresa comprovantes de pagamento dos salários, 
vales-transporte e auxílio-alimentação dos empregados;

- realizar a retenção da contribuição previdenciária (11% do 
valor da fatura) e dos impostos incidentes sobre a prestação 
do serviço, por intermédio da área competente do Tribunal;

- exigir da empresa o recolhimento do FGTS por meio dos 
seguintes documentos:

a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela 
Conectividade Social (GFIP);

b) cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a 
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante 
de recolhimento bancário ou o comprovante emitido 
quando o recolhimento for efetuado pela internet;

c) cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do 
Arquivo SEFIP (RE);

d) cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET);
- exigir da empresa o recolhimento das contribuições ao INSS 

por meio de:
a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela 

Conectividade Social (GFIP);
b) cópia do Comprovante de Declaração à Previdência;
c) cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenti-

cação mecânica ou acompanhada do comprovante de re-
colhimento bancário ou o comprovante emitido, quando o 
recolhimento for efetuado pela internet;

d) cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do 
Arquivo SEFIP (RE);
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e) cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET);
- consultar a situação da empresa junto ao SICAF;
- exigir a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), 

a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribui-
ções Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS 
(CRF) sempre que expire o prazo de validade.

2.8.3 Fiscalização diária
Devem ser adotadas, diariamente, as seguintes provi-

dências:
- conferir, todos os dias, quais empregados terceirizados       

estão prestando serviços e em quais funções. Fazer o acom-
panhamento com a planilha mensal;

- verificar se os empregados estão cumprindo à risca a          
jornada de trabalho. Deve ser instaurada uma rotina para 
autorizar pedidos de realização de horas-extras por ter-
ceirizados. Deve-se combinar com a empresa a forma da 
compensação de jornada;

- evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitações 
de serviços devem ser dirigidas ao preposto da em 
presa. Da mesma forma eventuais reclamações ou co-
branças relacionadas aos empregados terceirizados; 

- evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do 
serviço como a negociação de folgas ou a compensação de 
jornada. Essa conduta é exclusiva do empregador.

2.8.4 Fiscalização especial
Há ainda um procedimento recomendável para fiscalização 

especial de contratos de terceirização, cujas providências a serem 
adotadas envolvem:

- observar qual é a data-base da categoria prevista na 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Os reajustes dos 
empregados devem ser obrigatoriamente concedidos 
pela empresa no dia e percentual previstos (verificar 
a necessidade de proceder ao equilíbrio econômico-
financeiro do contrato em caso de reajuste salarial);
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- controle de férias e licenças dos empregados na planilha 
resumo;

- a empresa deve respeitar as estabilidades provisórias 
de seus empregados (cipeiro, gestante, estabilidade 
acidentária).

3 Contratos e serviços de TI
As contratações de serviços da Tecnologia da Informação 

(TI) sofreram modificações substanciais implementadas após 
a percepção pelos órgãos de controle de que tais contratações 
sofriam de falta de padronização e baixa de qualidade nos 
Projetos Básicos e Termos de Referência.

Alguns Acórdãos do TCU foram o marco inicial dos 
estudos que embasaram as alterações implementadas pela 
Instrução Normativa nº 04, de 19 de maio de 2008, elaborada 
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, dentre 
eles destacamos os seguintes: Acórdão nº 1.558/03 – Plenário; 
Acórdão nº 2.103/05 – Plenário; Acórdão nº 2.171/05 – Plenário; 
Acórdão nº 2.172/05 – Plenário; Acórdão nº 786/06 – Plenário; 
Acórdão nº 1.111/06 – Plenário.

Após a publicação da Instrução mencionada, foi publicado 
o Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, o qual regulamenta a 
contratação de bens e serviços de informática e automação. 

As normas publicadas de contratação de serviços de 
TI tiveram por objetivo dar diretrizes, vedações, definições, 
orientações para condução do processo, modelos e melhores 
práticas na contratação de TI.

Importante ressaltar que a IN nº 04 em seu art. 17 e o 
Decreto nos arts 3º e 4º contemplaram as informações mínimas 
que o Projeto Básico ou Termo de Referência deve conter. Além 
desses normativos, o TCU por meio da SEFTI, disponibilizou em 
seu site duas Notas Técnicas que são as de nº 01 e 02 contendo 
informações complementares e orientadoras na contratação e 
serviços de TI. 

Como forma de complementar estes artigos, a Nota 
Técnica nº 01/08 (SEFTI/TCU) acresceu orientações de conteúdo 
mínimo que devem conter os Projetos Básicos e Termos de 
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Referência nas licitações e contratações dos serviços de TI, os 
quais reproduziremos a seguir:53 54 55

I. Declaração do objeto, que: 
a. deve ser exclusivamente considerado prestação de serviços 
(Decreto nº 2.271/97, art. 3º); 
b. não pode ser caracterizado exclusivamente como fornecimento 
de mão-de-obra (Decreto nº 2.271/97, art. 4º, inciso II).

II. Fundamentação da necessidade da contratação, contendo no 
mínimo:
a. justificativa da necessidade do serviço (Decreto nº 2.271/97, art. 
2º, inciso I);
b. relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser 
contratada (Decreto nº 2.271/97, art. 2º, inciso II);
c. demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de 
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, 
materiais ou financeiros disponíveis (Decreto nº 2.271/97, art. 2º, 
inciso III);
d. indicação precisa de com quais elementos (e.g., objetivos, 
iniciativas, ações) das estratégias institucionais e de Tecnologia da 

53  Acórdão nº 1.910/07 – Plenário. “Preveja no projeto básico a metodologia a ser adota-
da para executar os serviços de tecnologia da informação que vier a contratar, mesmo 
que por alocação de postos de trabalho, abstendo-se de transferir a elaboração desta me-
todologia para a contratada, em atenção ao disposto no inciso IX do art. 6º da Lei nº 
8.666/1993”.

54  Acórdão nº 781/06 – Plenário. “Observe a necessidade, ao elaborar projeto básico para 
contratação de softwares ou de soluções integradas que incluam o fornecimento de sof-
twares, de: definir claramente as possíveis estratégias para atendimento às necessida-
des da Administração, em especial no que se refere à diferenciação entre a aquisição 
de produtos prontos e o desenvolvimento de softwares específicos como resultado da 
contratação; estabelecer prazos mínimos de fornecimento que sejam compatíveis com as 
estratégias previstas no projeto básico, em especial quando for considerada a possibilida-
de de desenvolvimento de softwares específicos; estabelecer prazos e procedimentos de 
validação que assegurem a adequada verificação da qualidade dos produtos recebidos 
antes de sua aceitação final; assegurar compatibilidade entre os prazos e etapas cons-
tantes do projeto básico e os prazos e etapas previstos no cronograma físico-financeiro 
inserto na minuta de contrato, em obediência ao disposto no §1º do art. 54 e no inciso XI 
do art. 55 da Lei nº 8.666/1993”.

55  Acórdão nº 116/06 – Plenário. “Abstenha-se de incluir, nos editais de licitação, exigên-
cias e critérios de pontuação da proposta técnica que violem os princípios da legalidade 
e da competitividade, a exemplo de critérios que implicam a comprovação de vinculação 
do quadro permanente de pessoal ao licitante antes da assinatura do contrato com o 
órgão.
Faça constar do projeto básico ou do respectivo item, se verificada a necessidade de 
formular quesitos de pontuação da proposta técnica contemplando a comprovação de       
realização de quantitativos de serviços, a justificativa operacional para o critério utiliza-
do e para os valores fixados, bem assim adote, preferencialmente, faixas intermediárias 
de pontuação e não quantitativos mínimos absolutos.
Abstenha-se de exigir a inscrição do licitante e o registro de atestados referentes à ativida-
de de informática no Conselho Regional de Administração por falta de amparo legal”.
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Informação a contratação pretendida está alinhada (Decreto-Lei nº 
200/67, art. 6º, inciso I, c/c itens 9.1.1 do Acórdão nº 1.558/03, 9.3.11 
do Acórdão nº 2.094/04 e 9.1.9 do Acórdão nº 2.023/05, todos do 
Plenário do TCU).

III. Requisitos da contratação, limitando-se àqueles indispensáveis 
à execução do objeto pretendido (Lei nº 8.666/93, art. 6º, inciso IX, 
letra “d”, c/c art. 3º, §1, inciso I).

IV. Modelo para prestação dos serviços, contendo no mínimo:
a. estudos preliminares com a apresentação das soluções existentes 
no mercado para atendimento à demanda, e a justificativa pela 
escolha daquela que será contratada (Lei nº 8.666/93, art. 6º, inciso 
IX);
b. identificação da solução de TI como um todo, composta pelo 
conjunto de todos os serviços, produtos e outros elementos 
necessários e que se integram para o alcance dos resultados 
pretendidos com a contratação (Lei nº 8.666/93, art. 8º);
c. justificativa para o parcelamento ou não do objeto, levando 
em consideração a viabilidade técnica e econômica para tal, a 
necessidade de aproveitar melhor as potencialidades do mercado 
e a possível ampliação da competitividade do certame, sem perda 
de economia de escala (Súmula TCU nº 247; Lei nº 8.666/93, art. 8º, 
c/c art. 23, §§1º e 2º);
d. no caso do parcelamento do objeto, justificativa da escolha dentre 
as formas admitidas, quais sejam, a utilização de licitações distintas, 
a adjudicação por itens, a permissão de subcontratação de parte 
específica do objeto (Lei nº 8.666/93, art. 72) ou a permissão para 
formação de consórcios (Lei nº 8.666/93, art. 33).
e. definição da forma de execução dos serviços, sendo preferencial 
a execução indireta com medição por resultados, ou justificado nos 
autos a impossibilidade de sua adoção (Decreto nº 2.271, art. 3º, §1º).

V. Mecanismos de gestão do contrato, contendo no mínimo:
a. definição de quais setores do ente participarão na execução da 
fiscalização do contrato, e a responsabilidade de cada um deles (Lei 
nº 8.666/93, art. 67);
b. protocolo de interação entre contratante e contratada, com relação 
aos eventos possíveis de ocorrer no contrato (Lei nº 8.666/93, art. 6º, 
inciso IX, letra “e”); 
c. procedimentos para mensuração, faturamento e pagamento dos 
serviços prestados (Lei nº 8.666/93, art. 6º, inciso IX, letra “e”); a. 
critérios de habilitação, com respectivas justificativas para cada um 
deles (Lei nº 8.666/93, art. 30, c/c art. 3º, §1º, c/c art. 44, §1º); 
d. definição do método para quantificar o volume de serviços 
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demandados, para fins de comparação e controle (Lei nº 8.666/93, 
art. 6º, inciso IX, letra “e”, c/c Decreto nº 2.271/97, art. 3º, §1º, c/c 
Acórdão nº 786/06 – TCU – Plenário, itens 9.4.3.1 e 9.4.3.2);
e. definição do método de avaliação da adequação às especificações 
e da qualidade dos serviços, com vistas à aceitação e pagamento, 
cujos critérios devem abranger métricas, indicadores e valores 
aceitáveis (Lei nº 8.666/93, art. 6º, inciso IX, letra “e”, c/c Acórdão 
nº 786/06 – TCU – Plenário, itens 9.4.3.1 e 9.4.3.3);
f. modelo do instrumento que será utilizado no controle dos serviços 
solicitados e recebidos (Lei nº 8.666/93, art. 6º, IX, “e”, c/c Decreto 
nº 2.271/97, art. 3º, §1º, c/c Acórdão nº 786/06 – TCU – Plenário, 
item 9.4.3.4); 
g. lista de verificação que permita identificar se todas as obrigações 
do contratado foram cumpridas antes do ateste do serviço (Lei nº 
8.666/93, art. 6º, IX, letra “e”, c/c Cobit 4.1, item ME 2.4 – Controle 
de autoavaliação);
h. regras para aplicação das penalidades, observando os princípios 
da proporcionalidade, da razoabilidade e da prudência (Lei nº 
8.666/93, art. 55, VII, VIII e IX);
i. garantias contratuais necessárias (Lei nº 8.666/93, art. 55, VI).

VI. Estimativa do preço, que deve ser:
a. realizada com base em informações de diversas fontes, estando 
justificado nos autos, o método utilizado, bem como as fontes dos 
dados que a subsidiaram (Lei nº 8.666/93, art. 6º, IX, “f”, c/c itens 32 
a 36 do voto do Acórdão nº 2.170/07 – TCU – Plenário);
b. detalhada em seus custos unitários (Lei nº 8.666/93, art. 7º, §2º, 
inciso II)
c. detalhada em planilhas que expressem a composição de todos os 
seus custos unitários (Lei nº 8.666/93, art. 7º, §2º).

VII. Forma de seleção do fornecedor, contendo no mínimo:
a. caracterização do serviço como comum ou não (Lei nº 10.520/02, 
art. 1º, parágrafo único);
b. justificativa para o tipo e a modalidade de licitação a serem 
utilizados;
c. definição pela aplicação ou não do direito de preferência, previsto 
no art. 44, da Lei Complementar nº 123/06 e no art. 3º, da Lei nº 
8.248/91;
d. no caso de contratações diretas, as justificativas previstas no art. 
26 da Lei nº 8.666/93.

VIII. Critérios que serão utilizados na seleção do fornecedor, 
contendo no mínimo: 
a. critérios de habilitação, com respectivas justificativas para cada 
um deles (Lei nº 8.666/93, art. 30, c/c art. 3º, §1º, c/c art. 44, §1º); 
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b. critérios técnicos obrigatórios, com respectivas justificativas para 
cada um deles (Lei nº 8.666/93, art. 3º, §1º e inciso I, c/c art. 44, 
§1º); 
c. no caso de licitações tipo técnica e preço ou melhor técnica, os 
critérios técnicos pontuáveis, com respectivas justificativas para 
cada um deles (Lei nº 8.666/93, art. 3º, §1º e inciso I, c/c art. 44, 
§1º); 
d. no caso de licitações tipo técnica e preço ou melhor técnica, planilha 
contendo, para cada atributo técnico da planilha de pontuação, sua 
contribuição percentual com relação ao total da avaliação técnica 
(Acórdão nº 1.910/07 – TCU – Plenário, itens 9.2.3 e 9.2.4); 
e. critério de aceitabilidade de preços unitários e globais (Lei nº 
8.666/93, art. 40, X);
f. critério de julgamento que será utilizado (Lei nº 8.666/93, art. 45).

IX. Adequação orçamentária (Lei nº 8.666/93, art. 7º, §2º, inciso III).

Nesse tipo de contratação é importante estabelecer no Pro-
jeto Básico ou Termo de Referência a obrigação da contratada de 
promover a transição contratual com transferência de tecnologia e 
técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, 
inclusive, a capacitação dos técnicos do STJ ou da nova empresa que 
continuará a execução dos serviços.

Outro ponto que merece destaque nesse tipo de contração 
é o disposto na Nota Técnica nº 02/08 (SEFTI/TCU) quanto a 
possibilidade da utilização da modalidade pregão nas contratações 
e serviços de TI.

O Decreto nº 7.174/10 em seu art. 9º, §1º, corrobora esse 
entendimento ao afirmar que a licitação do tipo menor preço será 
exclusiva para a aquisição de bens e serviços de informática e 
automação considerados comuns, na forma do parágrafo único do  
art. 1º da Lei nº 10.520, de 2002, e deverá ser realizada na modalidade 
de pregão, preferencialmente na forma eletrônica, conforme 
determina o art. 4º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

A Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 limitou a utilização 
da modalidade pregão somente para aquisição de bens e serviços 
comuns.

Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões 
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no 
edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.56 
56  Para a utilização do pregão é necessário que os bens e serviços sejam padronizáveis ou 

de “prateleira”, conforme se pode extrair do Acórdão nº 1.168/09 – Plenário.
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De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas da 
União, a licitação de bens e serviços de Tecnologia da Informação 
considerados comuns, ou seja, aqueles que possuam padrões de 
desempenho e de qualidade objetivamente definidos pelo edital, 
com base em especificações usuais no mercado, deve ser obrigato-
riamente realizada pela modalidade pregão, preferencialmente na 
forma eletrônica.57 

O gestor, ao classificar bens e serviços como comuns, deve 
se certificar de que a descrição do objeto é suficientemente clara a 
ponto de não suscitar dúvidas, no afã do procedimento concorrencial 
do pregão, acerca das especificações do objeto ofertado pelos 
licitantes. Ademais deverá se certificar de que a complexidade 
das especificações não acarretará insegurança ao adimplemento 
contratual pelos potenciais contratados em face da inexistência da 
habilitação prévia.58

A fiscalização dos contratos da área de Tecnologia da 
Informação deve ter participação da área de tecnologia de informação 
bem como das áreas administrativas.59

Para a gestão desse tipo de contrato, o gestor do contrato deve 
considerar o que foi exposto nos títulos que tratam das atribuições do 
gestor do contrato, dos contratos de prestação de serviços, se for o caso.

4 Contratação de treinamento e consultoria
A contratação de treinamento e consultoria é em regra 

contratada pela Lei nº 8.666/93,60 como inviabilidade de competição, 
na categoria de serviços técnicos profissionais especializados.

57  Acórdão nº 324/09 – Plenário.
58  Acórdão nº 2.172/08 – Plenário e Acórdão nº 1.287/08 – Plenário. Neste último, cuja 

relatoria ficou a cargo do Ministro André Luis de Carvalho, foi determinado ao Minis-
tério do Trabalho e do Emprego que utilize a modalidade do pregão para a contratação 
dos serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação e sustentação de siste-
mas, caso comprovado que constituem serviços comuns, cujos padrões de desempenho 
e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado.

59  Acórdão nº 1.453/09 – Plenário. “Estabeleça formalmente: Nas contratações de serviços 
relativos a tecnologia da informação, mecanismos para que a fiscalização do ajuste seja 
realizada com participação das áreas administrativas e de tecnologia da informação bem 
como dos setores requisitantes dos serviços”.

60  Decisão nº 439/98 – Plenário. “Considere que as contratações de professores, conferen-
cistas ou instrutores para ministrar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de pes-
soal, bem assim a inscrição de servidores para participação de cursos abertos a terceiros, 
enquadram-se na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II do art. 25, 
combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei nº 8.666/1993”.
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Na vigência, ainda, do Decreto-Lei nº 2.300/86, firmou-se 
o entendimento de que, sendo de natureza singular o serviço, será 
fatalmente diferente um treinamento de outro, ainda que sobre 
os mesmos temas, quando ministrado por particulares diversos. 
E, desse modo, sendo desiguais os produtos que os variados 
profissionais oferecem, torna-se inexigível a licitação.61

É pacificado no Tribunal de Contas da União que as 
contratações de professores, conferencistas ou instrutores para 
ministrar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal, 
bem como a inscrição de servidores para participação de cursos 
abertos a terceiros, enquadram-se na hipótese de inexigibilidade de 
licitação prevista no inciso II do art. 25, combinado com o inciso VI 
do art. 13 da Lei nº 8.666/93.62 

De acordo com o art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, é 
inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
especial:

II – para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 
desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 
notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação.

Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal é serviço técnico 
profissional especializado, previsto no art. 13, inciso VI, da mesma Lei 
nº 8.666/93. Em princípio, é de natureza singular, porque é conduzido 
por uma ou mais pessoas físicas, mesmo quando a contratada é pessoa 
jurídica. 

A singularidade reside em que dessa ou dessas pessoas 
físicas, na condição de instrutores ou docentes, se requer:

a) experiência;
b) domínio do assunto;
c) didática;
d) experiência e habilidade na condução de grupos, frequen-

temente heterogêneos, inclusive no que se refere à forma-
ção profissional;

e) capacidade de comunicação.
Vale dizer: também o serviço por ele prestado é singular.

61  “Treinamento de Pessoal – Natureza da Contratação”, Boletim de Direito Administrativo, 
mar. 1993, p. 176-179.

62  TCU – Processo nº TC – 000.830/1998-4. Decisão nº 439/98 – Plenário.
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Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal é, pois:
(a) serviço técnico especializado, como tal definido na lei; e
(b) de natureza singular.
Pode, portanto, ser contratado com profissional ou empresa 

de notória especialização.
A Lei nº 8.666/93 define, nesse particular, que:

Art. 25.
[...]
§1º. Considera-se de notória especialização o profissional ou 
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente 
de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho 
é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato.

Se o profissional ou empresa de notória especialização fosse 
— como muitos desavisadamente sustentam — o único, não se 
poderia dizer que seria o mais adequado. Se a lei se refere ao mais 
adequado, o pressuposto é de que há pelo menos dois, dentre os quais 
a Administração Pública escolhe um. 

Em princípio, a Administração tem liberdade (discriciona-
riedade) para determinar qual desses, em seu entender e em casos 
concretos, é o mais adequado. E contratá-lo diretamente, sem licita-
ção. Salvo em certos casos em que o fator predominante não é o ins-
trutor ou docente porque o grau de complexidade do treinamento 
é mínimo, o que lhe retira o caráter de singular.

A Administração não pode realizar licitação para 
treinamento, porque os profissionais ou empresas são incomparáveis. 
Não há, portanto, viabilidade de competição.

O êxito do treinamento depende, basicamente, da atuação 
dos instrutores ou docentes, que são incomparáveis, singulares, o 
que torna inviável a competição.

Há, porém, que distinguir treinamento fechado e treinamento 
aberto ou público.

Nos treinamentos fechados, restritos a um órgão ou 
entidade, é a notória especialização da pessoa física que prepondera. 
Em inúmeros casos, no entanto, é necessário aliar, à notória 
especialização da pessoa física, a da pessoa jurídica. Não basta, nesses 
casos, aferir a capacidade da pessoa física (profissional). É necessário 
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aferir também a capacidade organizacional e gerencial da pessoa 
jurídica (empresa), com base em sua experiência na realização de 
programas de treinamento dentro de sua área de especialização.

Em outras palavras: por melhor que seja o instrutor ou 
docente, sua atuação seria prejudicada, ou mesmo ineficaz, se a ele 
não se conjugasse o suporte de uma organização especializada.

Isso se torna mais evidente quando se trata de treinamentos 
abertos ou públicos. Em primeiro lugar, neles a organização 
empresarial assume especial relevância. Em segundo lugar, a 
competição se revela impossível.

Como licitar um treinamento aberto ou público?
Nesse tipo de treinamento, a Administração adere ou não ao 

aviso — da empresa que realiza o evento — de que aceita inscrições 
de participantes. O treinamento assume, nesse caso, natureza mais 
caracteristicamente singular.

Nos treinamentos abertos ou públicos, a situação é oposta à da 
passível de licitação. Enquanto nesta última a Administração avisa 
que está aceitando propostas para contratar, no treinamento aberto 
ou público a Administração dispõe-se ou não a contratar, enviando 
ou não participantes ao evento programado. A licitação, portanto, 
não é inviável: é impossível.

Entretanto, ainda que o Tribunal de Contas entenda ser 
permitida a inexigibilidade de licitação para contratação direta de 
professor para ministrar curso de aperfeiçoamento, devem ser feitas 
algumas ressalvas.

O art. 25, II, da Lei de Licitações dispõe que a inexigibilidade de 
licitação deve estar restrita às hipóteses de prestação de serviço técnico, 
singular e realizado por profissionais de notória especialização.

Devemos estabelecer, também, a diferença existente entre 
singularidade e especificidade, sendo aquela um adicional em 
relação a esta. O objeto singular, assim, importa em uma atividade 
complexa, que requer conhecimento e experiência específica e 
reputada fora do padrão. Implica situação que, fosse realizada 
licitação, provavelmente acarretaria a contratação de profissional 
não habilitado à execução do serviço.63 
63 No entender de Marçal Justen Filho (Comentários à lei de licitações e contratos administrati-

vos. 11. ed. São Paulo: Dialética, 2005. p. 282), a singularidade do objeto é caracterizada 
por se tratar de situação anômala, incomum, impossível de ser enfrentada satisfatoria-
mente por todo e qualquer profissional especializado, envolvendo casos que demandam mais 
do que simples especialização, pois apresentam complexidades que impedem obtenção 
de solução satisfatória a partir da contratação de qualquer profissional, ainda que espe-
cializado. E completa, informando que “a fórmula natureza singular destina-se a evitar 
a generalização da contratação direta para todos os casos enquadráveis no artigo 13”.
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Nesse sentido, a classificação de um serviço como sendo 
de natureza singular esbarra, sempre, nas especificações do caso 
concreto, demandando, assim, análise acurada do serviço que se 
pretende contratar. No caso específico dos autos, creio, em face 
dos elementos até então coligidos, não há elementos suficientes 
que possam comprovar que a empresa contratada possuía 
notória especialidade que inviabilizasse a competição para a 
execução dos serviços (não há nos autos documentação relativa 
à empresa contratada), nem tampouco restaram comprovadas a 
necessidade e a singularidade dos serviços prestados.

Assim, não é a alegação de notória especialização, única 
e exclusivamente, capaz de autorizar a inexigibilidade de 
licitação. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que, para que se 
configure a hipótese de inexigibilidade de licitação prevista nos 
dispositivos em comento, é necessário conjugar a singularidade e 
notória especialização. Vale dizer, a Administração somente poderá 
justificar a contratação direta quando comprovar a cumulação 
da capacidade notória do contratado e a constatação de objeto 
singular. Não ocorrendo esse binômio, a licitação se impõe.

Cumpre ressaltar, a especialização em determinada área 
de conhecimento não permite por si só a inexigibilidade de 
licitação, devendo ser conjugada com outros requisitos, dentre 
os quais a demonstração de que as características particulares 
do profissional são as únicas que preenchem a necessidade da 
Administração.

Ponto também merecedor de menção é o atinente ao 
valor cobrado pelo profissional para a realização de cursos e 
palestras. É necessária a comprovação de que o valor pedido 
pela contratada se encontra em consonância com os valores 
normalmente pedidos pela mesma para serviços similares em 
outras instituições públicas.64 

Quando contratar a realização de cursos, palestras, 
apresentações, shows, espetáculos ou eventos similares, 
demonstre, a título de justificativa de preços, que o fornecedor 
cobra igual ou similar preço de outros com quem contrata para 
evento de mesmo porte, ou apresente as devidas justificativas, 
de forma a atender ao inc. III do parágrafo único do art. 26 da 
Lei nº 8.666/93.

Portanto, não estando presentes os três requisitos, não há 
que se falar em inexigibilidade de licitação.

64  Acórdão nº 819/05 – Plenário.
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Para a gestão desse tipo de contrato, o gestor do contrato deve 
considerar o que foi exposto nos títulos que tratam das atribuições 
do gestor do contrato.

5 Contratos de obras
A fiscalização do contrato de obras é da competência de 

engenheiro, nos termos da Resolução nº 218 do CONFEA, art. 1º, 
atividade 12.

Quando o Tribunal não possuir engenheiro no quadro, ou o 
que possuir não puder ser empregado na fiscalização, a atividade 
de gestão de contrato deverá ser desempenhada por ocupante de 
cargo de nível superior. Nessa hipótese, será necessário contratar 
um assistente técnico, na especialidade de engenharia, para 
subsidiar o gestor do contrato com as informações necessárias ao 
fiel cumprimento do contrato, conforme estabelece o título sobre 
contratação de fiscal de contrato. 

Neste caso, ao ser licitada a obra,65 a contratação do assistente 
técnico de contrato particular pode ser feita no mesmo edital, 
como item específico, devendo constar no edital as condições de 
habilitação para este item. Isso porque as condições de habilitação 
para execução de uma obra são muito mais restritivas do que para 
a fiscalização, vez que abrange, além da capacidade técnica, a 
capacidade operacional para o empreendimento. 

Cabe ao gestor do contrato adotar os procedimentos, a seguir 
relacionados, para garantir um eficiente acompanhamento da obra, 
desde a emissão da Ordem de Serviço até a conclusão.

Este Manual recomenda que o gestor do contrato siga o 
Manual de Práticas SEAP, documento imprescindível para a boa 
gestão de obras, disponível no endereço eletrônico <http://www.
comprasnet.gov.br.>.

As comissões ou fiscais de projetos ou obras de engenharia 
deverão sempre atuar no sentido de entender as necessidades dos 
clientes internos, propondo soluções, estudando e pesquisando 
em conjunto com todos os interessados, apresentando opiniões, 
pareceres técnicos, laudos, enfim, atuar diligentemente em todas as 
fases do projeto ou obra, realizando tudo o mais que for necessário 
para que o projeto termine atendendo a finalidade para a qual foi 
contratada.

65  Acórdãos nº 1.847/05 – Plenário; nº 717/05 – Plenário; nº 516/03 – Plenário; nº 589/10 – 
Primeira Câmara.
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5.1 Gestão da parte da documentação
A gestão da parte da documentação refere-se à formalização, 

no processo de contratação, a cargo do gestor do contrato, dos atos e 
fatos que comprovem a regular ou irregular execução do contrato.

O gestor do contrato deverá considerar 03 (três) tipos de 
exigências legais a serem cumpridas pelo contratado, segundo o 
período de sua ocorrência: se no início, durante ou após a execução 
da obra.

Para obras e serviços, de valor reduzido66 ou de curta duração,67 
a maioria dos documentos a seguir enunciada pode ser dispensada, 
devendo ser mantida a exigência daqueles relacionados aos encargos 
trabalhistas, sociais e previdenciários da obra e os relativos à 
responsabilidade civil pelo empreendimento. 

5.1.1 Documentos a serem exigidos no início da obra
5.1.1.1 Documentos que devem ficar no local da obra, 
            sob os cuidados do contratado

- Livro de Registro de Obra.

5.1.1.2 Documentos que devem ser juntados ao 
            processo de contratação pelo gestor

- comprovante de recolhimento da garantia contratual no 
percentual estabelecido no edital;

- visto do CREA no contrato de empresas com sede fora do 
Estado, na forma da Resolução nº 413, de 27 de junho de 
1997 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CONFEA); 

- acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da cate-
goria da construção civil ou pertinente à natureza da obra, 
verificando rigorosamente a data de vigência da mesma e 
agendando pedido de novo acordo, convenção ou dissí-
dio após o término da vigência;

- alvarás e licenciamentos para construção emitidos pelo po-
der público municipal ou, quando for o caso, pelo Distrito 
Federal;

66  Até o limite previsto para a modalidade convite.
67  Até 3 meses.



PA
R

TE
 III

G
E

S
TÃ

O
 D

E
 C

O
N

TR
A

TO
S

 
PO

R
 E

S
PÉ

C
IE

149Manual de Gestão de Contratos do STJManual de Gestão de Contratos do STJ

- ficha de registro de empregados;
- Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), na forma da 

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CREA, 
devidamente recolhidas, de acordo com os desdobramen-
tos exigidos pela obra quanto ao projeto em si e, também, 
pelos desdobramentos referentes à parte de ar-condiciona-
do e rede lógica que exigem, igualmente, ART para cada 
habilitação específica; 

- documentos de visita do CREA, se essas vierem a ocor-
rer; 

- documentos de visita da vigilância sanitária;
- cópia da Comunicação Prévia junto à Delegacia Regional 

do Trabalho com a qualificação da obra e cópia da ficha de 
acidente de trabalho; (CAT)

- recibo de quitação dos empregados desligados;
- cópia da matrícula da obra no INSS (CEI). 

Merece maiores considerações a questão da regularidade da 
obra com o INSS.

Há, no caso específico de rescisão ou encerramento de 
contratos de obras, uma peculiaridade que o difere dos demais, que 
é o Cadastro Específico do INSS (CEI).

A matrícula CEI é exigida das pessoas jurídicas que irão 
realizar obras de construção civil.

A importância de tal matrícula reside no fato do recolhimento 
obrigatório dos encargos previdenciários dos empregados da 
contratada envolvidos com a realização da obra, e que deve ser 
fiscalizado pelo gestor do contrato.

Não só antes da rescisão ou encerramento do contrato, 
mas periodicamente, deverá ser exigida da empresa contratada a 
comprovação da regularidade da matrícula CEI mantida junto à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a fim de evitar burlas 
à legislação previdenciária.

5.1.2 Documentos a serem exigidos no final da obra
- recibo de quitação dos empregados desligados;
- habite-se da obra, no caso de edificações novas.
Após o cumprimento das formalidades, reunir os documen-

tos pertinentes à obra, determinando a autuação destes no processo 
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com registro no Diário de Obras, a fim de que sejam arquivados e 
possam sanar futuras dúvidas.

5.1.3 Documentos a serem exigidos mensalmente 
         ou eventualmente pelo gestor do contrato

- mensalmente, ao atestar as faturas, verificar a situação da 
empresa junto ao SICAF/Licitações para verificar se não 
existe débito fiscal ou tributário, juntando aos autos a 
comprovação de consulta ao SICAF. Caso exista restrição, 
anexar a comunicação à fatura, sugerindo a oitiva do órgão 
jurídico do Tribunal a respeito;

- mensalmente, os dados estatísticos de acidente de trabalho, 
havendo ou não ocorrência no interior da unidade e anexar 
ao processo de contratação;

- eventualmente, para controle por amostragem, solicitar 
a apresentação da relação nominal dos empregados e 
função, para confrontá-la com:

• a cópia de folha de pagamento;
• a guia de recolhimento de FGTS e INSS nominal; 

• as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a 
serviço no Tribunal, para comprovar o registro de função 
profissional. Atentar para o fato de que não poderá ser 
registrada categoria profissional existente no Plano de 
Cargos do Tribunal (art. 1º do Decreto nº 2.271/97); 
lembrar também que a CTPS não pode ser retida além de 
48 (quarenta e oito) horas;

• verificar se a empresa efetuou o seguro de seus empregados 
contra riscos de acidente de trabalho;

- no mês de janeiro de cada ano, exigir a Certidão de 
Regularidade perante o Sindicato Patronal do Estado onde 
a empresa mantiver sua sede.68

5.2 Gestão da parte da execução física pelo gestor
5.2.1 Da gestão preliminar

- visitar o local da edificação, tomando conhecimento das 
condições existentes no que se refere a topografia, acessos, 
abastecimento de água e energia elétrica, transporte, 
atendimento hospitalar de urgência;

68  Conforme art. 607 da CLT.
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- apresentar-se ao preposto do contratado, solicitando núme-
ros de telefone para contato, inclusive para emergências 
da obra e também números para final de semana;

- requerer do contratado a elaboração e apresentação do pro-
jeto de canteiro da obra;69 

- requerer ao contratado a apresentação dos documentos 
referentes ao início dos trabalhos;

- verificar a instalação da placa de identificação da obra, nos 
termos da Resolução CONFEA nº 407, de 09 de agosto de 
1996, que regulamenta o art. 16 da Lei nº 5.194/66;

- verificar, na primeira visita ao canteiro de obras, o uni-
forme, crachá de identificação e uso de equipamento de 
proteção individual pelos empregados do contratado, 
esclarecendo o preposto da necessidade de observar es-
sas diretrizes; 

- informar ao preposto da contratada se há previsão do paga-
mento da mobilização e desmobilização do efetivo, como 
será aferido e documentado.

5.2.2 Da gestão sobre recursos humanos
- determinar o afastamento do preposto ou de qualquer 

empregado da empresa contratada, desde que verifique a 
inoperância, o desleixo, a incapacidade ou atos desabona-
dores por parte daqueles, procedendo da mesma forma 
em relação ao preposto ou empregados de subempreitei-
ras e subcontratados;

- não emitir ordem diretamente aos empregados contratados 
pela empresa (art. 68 da Lei nº 8.666/93), reportando-se 
àqueles sempre por meio dos prepostos e responsáveis 
por ela indicados, a fim de evitar a pessoalidade, fator 
determinante para a criação do vínculo empregatício com 
o Tribunal; 

- ordenar a imediata retirada do local, bem como a substi-
tuição de empregado da contratada que estiver sem uni-
forme, crachá ou equipamento de proteção individual ou 

69  Conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a execução e o arranjo 
operacional dos componentes do canteiro de obras.
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que dificultar a fiscalização ou, ainda, cuja permanência 
na área, a seu critério, julgar inconveniente;

- não deixar que pernoitem na obra empregados da empre-
sa, salvo quando subsistirem os interesses da Adminis-
tração.

5.2.3 Da gestão sobre segurança, materiais e 
         equipamentos

- avaliar as condições de segurança da obra, inclusive riscos 
a terceiros; 

- avaliar as condições de vigilância da obra, atentando para 
o fato de que o serviço pode ser terceirizado, obtendo 
os números de telefone para contatos da empresa nesse 
caso;

- verificar se a empresa constituiu a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), conforme exigido no 
subitem 5.1 da Norma Regulamentadora nº 5, anexa à 
Portaria nº 3.214/78, inclusive se o treinamento do pes-
soal será integrado ou não;70

- solicitar à contratada a substituição de equipamentos cujo 
uso considere prejudicial à boa conservação de seus per-
tences, equipamentos ou instalações, ou ainda que não 
atendam às necessidades;

- recusar materiais e serviços em desacordo com as especifi-
cações do Projeto Básico; 

70  Estabelecem os subitens referidos:
5.46 Quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviço considera-se 
estabelecimento, para fins de aplicação desta NR, o local em que seus empregados esti-
verem exercendo suas atividades.
5.47 Sempre que duas ou mais empresas atuarem em um mesmo estabelecimento, a 
CIPA ou designado da empresa contratante deverá, em conjunto com as das contratadas 
ou com os designados, definir mecanismos integrados e de participação de todos os tra-
balhadores em relação às decisões das CIPA existentes no estabelecimento.
5.48 A contratante e as contratadas, que atuem num mesmo estabelecimento, deverão 
implementar, de forma integrada, medidas de prevenção de acidentes e doenças do tra-
balho, decorrentes da presente NR, de forma a garantir o mesmo nível de proteção em 
matéria de segurança e saúde a todos os trabalhadores do estabelecimento.
5.49 A empresa contratante adotará medidas necessárias para que as empresas contrata-
das, suas CIPA, os designados e os demais trabalhadores lotados naquele estabelecimen-
to recebam as informações sobre os riscos presentes no ambiente de trabalho, bem como 
sobre as medidas de proteção adequadas.
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- acessar livremente as dependências, oficinas e canteiro 
da contratada e subcontratadas existentes no canteiro 
de obras.

5.3 Da gestão para fiel execução do contrato
- aprovar, previamente, o plano de execução das obras ou 

serviços apresentado pela contratada e fornecer, conforme 
cronograma contratual, se houver, todos os elementos do 
projeto necessários à execução da obra;

- manter atualizado o cronograma físico da obra, contendo 
a indicação dos serviços previstos e os efetivamente 
realizados; 

- obrigar o contratado a reparar, corrigir, remover, recons-
truir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais 
empregados, conforme prevê o art. 69 da Lei nº 8.666/93;

- obrigar a contratada a corrigir os erros ou omissões nos 
pareceres, nos exames, nas medições, nas avaliações, 
nos testes, nos ensaios, nos relatórios e nos métodos de 
acompanhamento; 

- autorizar, por escrito, o ingresso antecipado de material na 
obra; 

- autorizar, quando houver necessidade, a retirada ou 
transferência de materiais, de máquinas e de equipa-
mentos do local da obra e anotar o fato no Livro de Re-
gistros do Contrato. Caso seja considerado relevante o 
fato, dar pronto conhecimento ao Secretário de Admi-
nistração por escrito;

- não permitir a subcontratação total da obra, comunican-
do o fato ao Secretário de Administração para provi-
dências; 

- resolver as dúvidas surgidas entre o projeto e a execução da 
obra para fiel cumprimento do que foi ajustado;

- promover, acompanhar e certificar as medições ou avalia-
ções e encaminhar à Administração as faturas respectivas 
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devidamente certificadas, dentro dos prazos estabelecidos 
no contrato;

- exigir que a contratada mantenha no local da obra: escri-
tórios, acampamentos, almoxarifados, oficinas, local para 
laboratórios de campo, refeitórios e estacionamento para 
carros, exigidos no Projeto Básico, convenientemente or-
ganizados e em condições adequadas de operação, higiene 
e segurança; 

- comunicar imediatamente ao Secretário de Administração 
e Finanças a data de conclusão da obra ou serviço;

- aplicar as penalidades de sua competência.

5.4 Da gestão para alteração de cláusulas contratuais
- analisar e opinar sobre pedidos de prorrogações de prazos, 

de interrupções, de serviços extraordinários, de modifica-
ções no projeto e de alterações no tocante à qualidade, à 
segurança, ao controle tecnológico e a outros ocorridos du-
rante a execução da obra, de modo a permitir decisão final 
por parte da Administração;

- orientar a contratada quanto:
• ao atendimento das especificações;
• à metodologia para controle;
• à liberação e medição dos serviços;
• à instalação dos canteiros;
• à mobilização de pessoal e equipamentos;
• ao cronograma de desembolso;
• à necessidade de uso de EPI (Equipamento de Proteção 

Individual) e aplicação de outras Normas de Segurança 
do Trabalho; 

• às providências antes do Recebimento Definitivo das Obras 
ou Serviços;

- apreciar e aprovar o canteiro de obras organizado pela con-
tratada;

- preencher o Diário de Obra de forma clara e objetiva, sem 
transcrições de relatórios ou pareceres técnicos, sendo 
possível sua solicitação pela contratada para lançamentos 
julgados pertinentes. Esse documento, como o próprio 
nome indica, deverá ser atualizado diariamente, não sendo 
aceitos lançamentos futuros ou posteriores;
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- executar as medições juntamente com a contratada nas datas 
estipuladas, só autorizando a emissão da nota fiscal após o 
“aprovo” e certificação da Fiscalização no Boletim de Medição. 
Em seguida, a nota será conferida, certificada e encaminhada à 
área de orçamento e finanças para pagamento;

- manter a compatibilidade da obra ou serviço com o cro-
nograma físico-financeiro, controlando as medições 
realizadas, informando à Administração sempre que 
o saldo empenhado for inferior à previsão da próxima 
medição; 

- verificar se as interrupções em decorrência de mau tempo, 
greve, distúrbios da ordem pública e outros fatos que 
interfiram na execução do contrato podem comprometer o 
prazo de conclusão, analisando a conveniência/interesse 
de propor alteração no prazo, na forma prevista no art. 57, 
§1º, da Lei nº 8.666/93; 

- lavrar o competente Termo de Recebimento Provisório, 
conforme formulário previsto, que será assinado em 05 
(cinco) dias úteis;

- verificar, de modo sistemático, o cumprimento das dispo-
sições do Termo de Contrato e das ordens complementa-
res emanadas do Secretário de Administração e Finanças, 
informando a este todas as ocorrências e providências to-
madas;

- propor as medidas que couberem para a solução dos casos 
surgidos em decorrência de nova solução técnica na exe-
cução dos serviços;

- resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou 
omisso não previsto no Termo de Contrato, na Planilha 
de Quantitativos e Custos Unitários, nas especificações 
do Projeto Básico, nas suas Listas de Serviços e em tudo 
mais que, de qualquer forma, se relacionar direta ou 
indiretamente com o objeto do Termo de Contrato, 
garantido o contraditório e a ampla defesa;

- informar ao Secretário de Administração e Finanças so-
bre a execução de serviços que possam, eventualmen-
te, interferir no funcionamento das seções envolvidas 
nos serviços. 





Parte IV 





Parte IV 
Temas Diretamente Relacionados à Gestão

Sumário: 1 Termo Contratual – 2 Rescisão – 3 Peças que integram 
a contratação – 3.1 Projeto Básico – 3.2 Edital da licitação – 3.3 
Proposta de preços – 4 Gestão de outros instrumentos – 4.1 Gestão 
de atas de registro de preços – 4.2 Notas de empenho

1 Termo Contratual
A contratação deve ser formalizada, obrigatoriamente, por 

meio de Termo de Contrato, nos seguintes casos:
- licitações realizadas nas modalidades Concorrência e 

Tomada de Preço; 
- dispensa ou inexigibilidade de licitação, cujo valor esteja 

compreendido nos limites das modalidades Tomada de 
Preços e Concorrência;

- contratações de qualquer valor das quais resultem obriga-
ções futuras, por exemplo: entrega futura ou parcelada do 
objeto, assistência técnica, garantia técnica, serviços a se-
rem prestados, etapas a serem cumpridas.

Nos demais casos, o Termo de Contrato é facultativo, 
podendo ser substituído pelos instrumentos hábeis, como carta-
contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou 
ordem de execução de serviço.

Em qualquer dos casos de substituição do contrato por 
outro instrumento, devem ser observados o princípio e os limi-
tes da razoabilidade.

Carta-contrato, nota de empenho, autorização de compras 
ou ordem de execução de serviço são documentos mais simples 
utilizados para substituição de contratos. A esses instrumen-
tos aplicam-se, no que couber, exigências do Termo de Contrato. 
Exemplos: descrição do objeto, preços, prazos, condições de exe-
cução, condições de pagamento, regime de execução, obrigações e 
direitos das partes, dentre outras.

A Administração também pode dispensar o Termo de 
Contrato nas compras com entrega imediata e integral dos 
bens adquiridos, das quais não resultem obrigações futuras, 
inclusive assistência técnica, independentemente do valor e da 
modalidade realizada.
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Devem os contratos ser numerados e arquivados em ordem 
cronológica, na sequência das datas de assinaturas e registro 
sistemático dos respectivos extratos em meio eletrônico.

2 Rescisão
A inexecução total ou parcial do contrato pode acarretar a 

sua rescisão, com as consequências estabelecidas no próprio contra-
to e previstas em lei ou regulamento, conforme disposto nos artigos 
77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

São motivos para rescisão do contrato:
- o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas 

contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração 

a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do 
serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

- o atraso injustificado no início da obra, serviço ou forneci-
mento;

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

- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação 
do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total 
ou parcial, da execução do objeto, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação da contratada, quando não admitida no 
ato convocatório e no contrato;

- o desatendimento das determinações regulares da autori-
dade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execu-
ção, assim como as de seus superiores;

- o cometimento reiterado de faltas na sua execução;
- a decretação de falência ou a instauração de insolvência 

civil;
- a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
- a alteração social, a modificação da finalidade ou da estru-

tura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
- razões de interesse público de alta relevância e amplo 

conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinada 
a Administração, e exaradas no processo administrativo a 
que se refere o contrato;
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- a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços 
ou compras, acarretando modificação do valor inicial do 
contrato além do limite permitido;

- a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Admi-
nistração, por prazo superior 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, independen-
temente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações 
e mobilizações, e outras previstas, assegurando ao contra-
tado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja nor-
malizada a situação;

- o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos 
devidos pela Administração, decorrentes de obras, ser-
viços ou fornecimento, ou parcelas deste, já recebidos 
ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, asse-
gurado ao contratado o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento de suas obrigações até que seja nor-
malizada a situação.

A rescisão administrativa pode ser:
• unilateral ou administrativa: quando a Administração, fren-

te a situações de descumprimento de cláusulas contratuais 
por parte do contratado, lentidão, atraso, paralisação ou 
por razões de interesse público, decide por ato administra-
tivo unilateral e motivado, rescindir o contrato;

• amigável: acordo formalizado no processo entre a Admi-
nistração e o contratado, desde que haja conveniência para 
a Administração;

• judicial: quando a rescisão é discutida em instância judicial 
e se dá conforme os termos de sentença transitada em jul-
gado.

A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Na rescisão unilateral são assegurados à Administração os 
seguintes direitos, sem prejuízo de sanções aplicáveis ao contratado, 
previstas na Lei nº 8.666/93:
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• assumir de imediato o objeto do contrato, no estado e no 
local em que se encontrar;

• ocupar e utilizar local, instalações, equipamentos, materiais 
e pessoal empregados na execução do contrato, necessá-
rios à continuidade de execução do objeto;

• reter créditos decorrentes do contrato até o limite dos pre-
juízos à Administração pelo contratado.

3 Peças que integram a contratação
3.1 Projeto Básico

O Projeto Básico é o documento que propicia à Administra-
ção conhecer o objeto que se quer licitar, de forma detalhada, clara 
e precisa.

É documento prévio ao procedimento licitatório, que serve 
de base para a elaboração do ato convocatório. Deve ser elaborado 
pelo setor requisitante do objeto da licitação e confirmado pela 
autoridade que aprovou a realização do certame.71

Deve permitir ao licitante obter as informações necessárias à 
boa elaboração de sua proposta.72 73

Não há forma ou modelo definido de Projeto Básico. O 
essencial é que seu conteúdo contemple todas as informações 
necessárias à justificativa do pedido, bem como à elaboração do 
edital de licitação e da minuta de contrato.74

71  Na contratação para compra de bens, execução de obras ou prestação de serviços, e 
na elaboração de Projetos Básicos ou Executivos devem ser observados os critérios de 
sustentabilidade ambiental previstos na IN nº 01, de 29 de janeiro de 2010, editada pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

72  Acórdão nº 645/07 – Plenário. “Faça constar nos termos de referências ou projetos bá-
sicos de suas licitações, referentes a serviços para a realização de eventos, discriminação 
detalhada do objeto a ser licitado, em especial quanto ao item ‘mobilização de convida-
dos’”.

73  Acórdão nº 428/10 – Segunda Câmara. “Defina de forma precisa os elementos necessá-
rios e suficientes que caracterizem a prestação de serviços ou a execução da obra preten-
dida por ocasião da elaboração dos projetos básicos e termos de referência das licitações, 
conforme regulamenta o art. 6º, inciso IX, e art. 40, §2º, da Lei 8.666/93”.

74  No Exemplar de Orientações e Jurisprudência do TCU, sobre Licitações e Contratos, há a 
orientação do que se deve conter no Termo de Referência, p. 78: “deve conter, dentre ou-
tros, os seguintes elementos: descrição do objeto do certame, de forma precisa, suficiente 
e clara; critérios de aceitação do objeto; critérios de avaliação do custo do bem ou serviço 
pela Administração, considerando os preços praticados no mercado; valor estimado em 
planilhas de quantitativos e preços unitários, se for o caso; prazo de execução do serviço 
ou de entrega do objeto; definição dos métodos e estratégias de suprimento; cronograma 
físico-financeiro, se for o caso; deveres do contratado e do contratante; prazo de garantia, 
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O Projeto Básico tem por objetivo demonstrar como deverá 
ser executado o objeto da licitação, relativamente à definição dos 
principais parâmetros envolvidos na contratação, tais como: quan-
tidade, prazos, condições de fornecimento, forma de pagamento e 
forma de execução da garantia. Visa demonstrar a viabilidade e a 
conveniência de sua execução, evidenciando, dentre outros aspec-
tos, que os custos são compatíveis com as disponibilidades orça-
mentárias; que todas as soluções técnicas possíveis foram cogitadas, 
tendo sido selecionada a melhor alternativa e que os prazos para 
execução foram calculados.75

A elaboração de um Projeto Básico incompleto ou falho 
resulta em um contrato indeterminado e impreciso, que não 
atenderá aos objetivos da Administração. 

Em regra os Projetos Básicos e/ou Termo de Referência 
são elaborados nas seções de cada coordenadoria vinculada a sua 
respectiva secretaria. 

É necessária sua aprovação, por ato formal e motivado do 
Secretário da unidade requisitante, a qual deverá avaliá-lo e verificar 
sua adequação às exigências legais e ao interesse público.

O pedido de solicitação de aquisição de bem, de prestação 
de serviços, de alienação, de locação, realização de obra ou qual-
quer atividade que envolva terceiros deverá ser acompanhado das 
razões ou motivação do que se pretende e das suas finalidades.

Caso o gestor se depare com um objeto que tenha uma 
natureza especial ou a exigência de particulares atributos, ou ainda, 
que possua características que apenas algumas pessoas detêm, 
este deverá justificar de forma objetiva, pois o interesse público 
não pode ser confundido com pretensão particular. O gestor deve 
observar se os resultados a serem almejados estão compatíveis com 
o investimento.

quando for o caso; procedimento de fiscalização e gerenciamento do contrato e sanções 
por inadimplemento”.

75  O procedimento licitatório, após a Lei nº 12.187, de 29 de novembro de 2009, em especial 
seu art. 6º e a IN MPOG nº 01/10, não se restringe mais a ser um meio para fornecer bens 
e serviços necessários ao funcionamento da Administração Pública, mas um instrumen-
to de implementação e politicas públicas, já que não importa contratar levando em con-
sideração somente as melhores condições de preço e qualidade. Deve-se contratar mais 
com aqueles setores e grupos sociais considerados estratégicos, relevantes ou sensíveis 
para o desenvolvimento sustentável do país. 
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Formular pedido, na Administração Pública, envolve grande 
responsabilidade. É preciso conjugar a necessidade do órgão com 
o que é oferecido pelo mercado, sob pena de cometimento de 
ilegalidade.
 

O objeto deverá ser descrito de forma clara, objetiva e sucinta. 
A expressão “objeto da licitação” pode ser definida como o bem 
ou a utilidade que a Administração busca adquirir ou alienar. É o 
objeto sobre o qual versará o contrato que a Administração pretende 
firmar.

As características do objeto deverão ser minuciosamente 
detalhadas, não podendo deixar margem a qualquer dúvida ou 
complementação a posteriori, sendo vedada à Administração a 
inclusão de qualquer cláusula ou condição que frustre o caráter 
competitivo da licitação.

É vedado aos agentes públicos: 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 licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.

A regra é a mais ampla participação de interessados na 
licitação, para que seja selecionada a proposta mais vantajosa ao 
interesse público, logo se deve evitar pedidos com especificações 
fielmente transcritas de prospectos ou catálogos de determinado 
fornecedor.

Adicionalmente, deve-se observar o artigo 7º, §5º, da Lei nº 
8.666/93, que veda a realização de licitação cujo objeto inclua bens 
e serviços sem similaridade, ou produtos de marcas, características 
e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente 
justificável ou, ainda, quando o fornecimento de tais materiais 
e serviços for feito sob o regime de “administração contratada”, 
previsto e discriminado no edital.

Deve-se indicar a relação de bens a serem cobertos pelo con-
trato, contendo, dentre outros, marca, modelo, número de série, 
número de tombamento e local onde o bem está alocado. 

É vedada a licitação de quantidades indefinidas, por 
esta razão no Projeto Básico deverá constar, obrigatoriamente, 
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a estimativa das quantidades a serem adquiridas. Nos casos em 
que houver dificuldades para a definição das quantidades, ainda 
assim, deverá ser elaborada uma estimativa, dentro dos limites 
permitidos pela técnica.

O recomendável é que a definição das quantidades seja a 
mais exata possível, a fim de que sejam evitadas solicitações que 
possam acarretar acréscimos além dos limites legais, quando da 
execução do objeto.

As obras e serviços poderão ser executados de forma direta 
ou indireta.

A execução do objeto de forma direta consiste na utilização 
dos próprios meios disponíveis no órgão. Como exemplo, pode-se 
citar a prestação de serviços de marcenaria a partir do emprego de 
mão de obra existente em seu próprio quadro de pessoal.

O regime de execução indireta do objeto, por seu turno, 
consiste na contratação de terceiros para a prestação dos serviços, 
em razão da inviabilidade de emprego de seus próprios meios, ou 
em função da verificação da vantajosidade econômica a ser obtida 
pela terceirização.

Como exemplo, pode-se citar a contratação de empresa para 
fazer a limpeza do prédio onde o órgão está instalado.

O regime de execução indireta divide-se em 04 (quatro) 
modalidades, quais sejam: empreitada por preço global, por preço 
unitário, tarefa e empreitada integral.

A empreitada por preço global é utilizada quando se contrata 
a execução de obra ou serviço por preço certo e total. Seu uso se 
verifica, geralmente, em contratações de objeto com características 
consideradas comuns, isto é, quando os quantitativos envolvidos 
estiverem sujeitos a poucas alterações durante a execução do objeto, 
e, por esta razão, puderem ser facilmente aferidos.

A empreitada por preço unitário é usada quando se contrata 
a execução de obra ou serviço por preço certo de unidades deter-
minadas. É empregada com mais frequência em projetos de maior 
complexidade, quando as quantidades de serviços e materiais, 
relativos às parcelas de maior relevância e valor significativo não     
estiverem definidas de forma exata no ato convocatório, tampouco 
no orçamento apresentado constante da proposta obtida junto ao 
fornecedor.

Esta modalidade será a mais indicada quando o objeto 
incluir o fornecimento de materiais ou serviços com previsão 
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de quantidades, ou quando os quantitativos corresponderem às 
previsões reais do Projeto Básico, ou do Projeto Executivo, os quais 
deverão retratar, com adequado nível de precisão, a realidade da 
execução da obra ou da prestação de serviços.

A tarefa é utilizada quando se contrata a mão de obra para 
pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de 
materiais.

A empreitada integral é usada quando se pretende contratar o 
objeto em sua totalidade, ou seja, compreendendo todas as etapas da 
obra, serviços e instalações necessárias. Nesse regime, o contratado 
assume inteira responsabilidade pela execução do objeto, até a sua 
entrega ao órgão em condições de ser utilizado.

No Projeto Básico ou Termo de Referência é necessário 
relacionar os pré-requisitos empresariais, científicos, técnico-
profissionais ou pessoais dos interessados, como por exemplo:

- registro ou inscrição na entidade profissional competente;
- comprovar aptidão para desempenho de atividade perti-

nente e compatível com o objeto, mediante apresentação 
de atestado de capacidade técnica;

- indicar o sindicato de que fazem parte os empregados que 
realizarão os serviços e a data-base da categoria;

- não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, 
o compromisso a ser assumido;

- vistoriar as instalações e equipamentos envolvidos no ob-
jeto e declarar essa vistoria por meio de seu responsável 
técnico (engenheiro) e demais profissionais que julgar per-
tinentes;

- indicar a marca e outros elementos identificadores dos ma-
teriais a serem empregados;

- arcar com todas as despesas diretas e indiretas relativas à 
execução dos serviços, incluindo-se as atinentes a emo-
lumentos, taxas, licenças, de modo a que não restem 
quaisquer ônus adicionais além do valor proposto pela 
interessada;

- garantir totalmente os serviços executados e os materiais 
empregados por período mínimo de cinco anos, a contar 
do recebimento definitivo;

- apresentar as principais características de cada um dos 
equipamentos, além das especificações obrigatórias, como 
marca, modelo, código de identificação único (interno do 
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interessado ou do fabricante), quantidades, incluindo seus 
componentes expansíveis, opcionais ou que possam ofere-
cer variação de configuração, tais como discos, memórias, 
placas adaptadoras etc.;

- apresentar, manuais, catálogos, folhetos, impressos ou 
publicações originais do fabricante;

- apresentar amostra de materiais/serviços para fins de 
verificar a adequação destes com as especificações do 
objeto. 

As formas de execução devem estar previstas e definidas, 
devendo ser observados diversos aspectos, tais como:

- a forma em que o objeto será solicitado (requisição por 
escrito, e-mail, fax, ofício, etc.); 

- dias e horários da execução do objeto;
- locais de execução do objeto;
- fases de execução do objeto;
- orientações que a contratada deverá observar na execução 

do objeto.
É importante informar todos os aspectos que envolverão o 

recebimento do objeto.
A seguir estão elencados alguns itens importantes a serem 

considerados:
- dias e horários em que se dará o recebimento do objeto ou a 

prestação do serviço;
- local de entrega;
- trâmites que a contratada deverá seguir para realizar a 

entrega;
- previsão de entrega que poderá incluir a instalação;
- indicação de Comissão de Recebimento, se for o caso;
- recebimento provisório e definitivo;
- forma que o objeto, no caso de fornecimento ou aquisição, 

deverá ser entregue pela empresa contratada, tipo de 
embalagem, previsão contra danos no transporte e 
manuseio;

- como será efetuada a desembalagem;
- necessidade de realização de exame;
- previsão para capacitação técnica acerca dos produtos ad-

quiridos, (carga horária, número de treinandos, conteúdo 
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programático, objetivo do treinamento, dias e horários do 
treinamento, material de treinamento, etc.).

O Projeto Básico deverá prever, de acordo com a natureza de 
seu objeto, dentre outros prazos, os de início de etapas de execução, 
de conclusão, de entrega, de testes, observação, garantia técnica, 
recebimento definitivo, no caso de fornecimento de bens, o prazo que 
a contratada terá para entregar os bens solicitados pelo contratante 
ou para substituir o produto rejeitado.

Quanto às garantias que devem estar previstas no Projeto 
Básico ou Termo de Referência, deve constar que a contratada é 
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a 
suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. O gestor deverá informar o prazo de garantia técnica 
pretendido.

O gestor também deve avaliar a necessidade da exigência de 
garantia à execução do contrato, de acordo com a complexidade do 
objeto do contrato, visando assegurar sua execução e evitar prejuí-
zos ao patrimônio público.

O valor da garantia contratual não poderá exceder a 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, exceto para obras, serviços 
e fornecimento de grande vulto envolvendo alta complexidade 
técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados por meio 
de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, que 
o limite da garantia poderá ser elevado para até 10% do valor do 
contrato.

Caso seja verificada a necessidade de prestação de garantia 
contratual, o contratado pode optar por uma das seguintes 
modalidades:

- caução em dinheiro;
- caução em títulos da dívida pública;
- seguro-garantia;
- fiança bancária.
O gestor deverá autorizar expressa e formalmente, quando 

do término da vigência do contrato, a liberação da garantia em 
favor da contratada, e, no caso de garantia prestada em dinheiro, a 
devolução será feita depois de atualizada.

O gestor deverá informar o prazo de vigência do contrato. A 
Lei nº 8.666/93 estabelece que os contratos devem ter sua vigência 
limitada aos respectivos créditos orçamentários. 
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A Lei nº 8.666/93 também preceitua que as obras e os serviços 
somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado 
em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários, além de ampla pesquisa de mercado, com pelo menos três 
empresas do ramo ou em Órgãos da Administração Pública que 
mantenham contratos semelhantes, a fim de embasar as estimativas 
de custos.76

O gestor deverá prever a estimativa do impacto orçamentá-
rio/financeiro no exercício em que o contrato entrar em vigor, bem 
como nos dois anos subsequentes. Exemplo: no caso de aquisição de 
veículos, deverão ser previstos os gastos com seguro, manutenção, 
combustível etc.

A Lei nº 8.666/93 apresenta ainda exceções à exigência da 
licitação, são os casos em que a licitação é legalmente dispensada, 
dispensável ou inexigível.

O caso de dispensa da licitação é possível em razão de haver 
possibilidade de competição, porém esta não é obrigatória. O art. 24 
da Lei nº 8.666/93 enumera todas as hipóteses em que a licitação é 
considerada dispensável.

Além das hipóteses previstas no referido artigo, vale res-
saltar os incisos I e II, que consideram dispensável a licitação 
quando o valor não compensar os custos da Administração com o 
procedimento licitatório. Essa dispensa por valor não pode ultra-
passar 10% (dez por cento) do limite previsto para a modalidade 
Convite, nos casos de:

- obras e serviços de engenharia, desde que não se refiram 
a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda, 
de natureza idêntica e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente, cujo valor é 
R$15.000,00;

- compras e outros serviços, 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, cujo 
valor é R$8.000,00.

É importante observar que o valor relativo à estimativa da 
despesa deve corresponder ao total da compra ou do serviço, a fim 
de que o objeto da licitação não venha a ser fracionado para fugir a 
modalidade superior ou enquadrar-se na hipótese de dispensa.
76  Acórdão nº 106/09 – Plenário. “Realize a adequada estimativa de custo do objeto a ser 

licitado, justificando, nos casos de prestação de serviços que envolvam contratação de 
mão-de-obra, a utilização de remuneração superior ao piso salarial de cada categoria”.
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As obras, serviços e fornecimentos devem ser programados 
na sua totalidade, com previsão de custos atual e final, e dos prazos 
de sua execução.

A licitação é inexigível quando há inviabilidade de 
competição. Também podem ser considerados os casos em que se 
puder comprovar a desnecessidade do procedimento licitatório, é 
o caso, por exemplo, do credenciamento de tradutores, médicos e 
hospitais.

O processo administrativo de contratação direta por dispen-
sa de licitação, com base nos incisos III e seguintes do art. 24 da Lei 
nº 8.666/93, e por inexigibilidade de licitação, será instruído com os 
seguintes elementos:

- Projeto Básico;
- indicação dos recursos para a cobertura da despesa;
- caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 

justifique a dispensa, se for o caso;
- razões da escolha do executante da obra, do prestador do 

serviço ou fornecedor do bem;
- declaração de exclusividade expedida pelo órgão compe-

tente, no caso de inexigibilidade;
- justificativa das situações de dispensa ou de inexigibili-

dade de licitação, com os elementos necessários à sua 
caracterização, conforme o caso (fundamentação legal);

- regularidade fiscal;
- outros documentos necessários à contratação.

3.2 Edital da licitação
Deve ser considerado, pelo gestor, o edital da licitação, 

principalmente na solução de casos omissos.
Importante ressalvar que em caso de eventuais discordâncias 

entre o edital e o contrato, deve prevalecer o último.

O edital serve de parâmetro, muitas vezes, para se verificar 
pleitos administrativos feitos pela contratada e que devem balizar 
decisões da Administração que não encontram amparo apenas no 
contrato.
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3.3 Proposta de preços
Da mesma forma que o edital, a proposta de preços 

apresentada pela contratada ainda na fase de licitação serve como 
indicador e solucionador de casos omissos.

Além disso, a proposta de preços, via de regra em licitações 
de maior porte, traz riqueza de detalhes técnicos acerca do forne-
cimento ou da prestação de serviços contratados que servirão de 
subsídio para decisões do Tribunal. 

4 Gestão de outros instrumentos
4.1 Gestão de atas de registro de preços

Ferramenta de grande valia hoje para os gestores públicos 
é o Sistema de Registro de Preços, em especial quando se trata de 
aquisições reiteradas e contínuas de produtos semelhantes.

O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de 
procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação 
de serviços e ao fornecimento de bens, que se efetiva por meio de 
uma Concorrência ou Pregão, com vistas a contratações futuras, que 
poderão ou não ocorrer.

O SRP, no âmbito da Administração federal direta, autár-
quica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, socieda-
de de economia mista e demais entidades controladas, direta ou 
indiretamente, pela União, é regulamentado pelo Decreto nº 3.931, 
de 19 de setembro de 2001.

A fase interna do procedimento licitatório para o Sistema de 
Registro de Preço, nas modalidades permitidas, quais sejam, Con-
corrência ou Pregão, sendo este último tanto na forma presencial 
quanto na forma eletrônica, tem a mesma sequência de atos prepa-
ratórios, excetuada a indicação de recursos financeiros para a ins-
tauração do certame em relação às licitações para aquisição de bens 
ou contratação de serviços necessários de forma imediata.

É importante destacar que o registro de preços pode se 
processar de duas maneiras: quando o próprio STJ realiza a licitação 
ou quando este adere a ata de registro de preços feita por outro 
órgão ou entidade da Administração.

No primeiro caso, celebrada a ata, esta deve ser gerida pelo 
gestor indicado no âmbito do Tribunal, que deverá, primordial-
mente:
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a) registrar a vigência da ata;
b) verificar a quantidade e valores registrados pelo Tribunal, 

bem como os prazos de fornecimento e demais peculiari-
dades do registro;

c) verificar a qualidade e a adequação dos serviços/produtos 
solicitados e recebidos;

d) receber os pedidos de fornecimento das diversas áreas do 
STJ, adotando as providências necessárias para concretizá-
los, dentro de sua esfera de atribuições.

Após a realização da licitação, os preços e condições de con-
tratação ficam registrados na ata de registro de preços. Ficam, assim, 
disponíveis para os órgãos e entidades participantes do registro de 
preços ou para qualquer outro órgão ou entidade da Administração, 
ainda que não tenha participado do certame licitatório.

O prazo de validade da ata de registro de preços não poderá 
ser superior a um ano, computadas eventuais prorrogações.77

Durante a vigência da ata, havendo necessidade do objeto 
licitado, basta ao órgão ou entidade tomar as medidas necessárias 
para formalizar a requisição, ou seja, verificar se o preço registrado 
continua compatível com o mercado e providenciar o empenho da 
despesa. Se for o caso, assinar o Termo de Contrato. Os procedimen-
tos de contratação tornam-se mais ágeis com o SRP.

Ponto que deve ser considerado pelo gestor é o fato de o 
edital da licitação que culminou com o registro de preços ter previs-
to contrato ou não para o fornecimento.

Se não houve a previsão de celebração de contrato, basta a 
emissão da nota de empenho para se processar a aquisição, nota 
esta que deve ser requerida pelo gestor à Unidade Orçamentária e 
financeira do Tribunal.

Ato contínuo, deve o gestor encaminhar, mediante recibo, 
cópia da nota de empenho ao fornecedor e aguardar o cumprimento 
do pactuado.

Do contrário, isto é, no caso de existência de contrato, é 
necessário, após a emissão do empenho que assegurará recursos 
77  Acórdão nº 991/09 – Plenário. “O TCU responde ao interessado que, no caso de even-

tual prorrogação da ata de registro de preços, dentro do prazo de vigência não superior 
a um ano, não se restabelecem os quantitativos inicialmente fixados na licitação, sob 
pena de se infringirem os princípios que regem o procedimento licitatório, indicados 
no art. 3º da Lei nº 8.666/1993.
O prazo de vigência da ata de registro de preços não poderá ser superior a um ano, 
admitindo-se prorrogações, desde que ocorram dentro desse prazo”.
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para o fornecimento, celebrar o referido instrumento com o 
fornecedor.

A celebração do contrato, contudo, não é da alçada do 
gestor, devendo este apenas adotar as providências necessárias à 
sua celebração, recebendo novamente o instrumento, já firmado, 
para gestão.

Nos casos em que o STJ adere a atas de registros de 
preços de outros órgãos, também é necessário verificar a 
existência, ou não, da necessidade de celebração de contrato 
para o fornecimento. 

Se houver, é necessário, da mesma forma, celebrar o respec-
tivo instrumento para que o fornecimento se concretize.

Ainda nos casos de adesão a atas de registro de preços de 
outros órgãos ou entidades, ao gestor do contrato cabe atuar desde a 
fase interna do procedimento de contratação no âmbito do Tribunal, 
promovendo consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando 
da necessidade de contratação, a fim de obter sua autorização e a 
do fornecedor, bem como assegurar-se, quando do uso da ata de 
registro de preços, acerca da manutenção da vantajosidade da 
aquisição ou contratação pretendida bem como assegurar-se junto 
ao Órgão Gerenciador da qualidade dos serviços/produtos a serem 
aderidos.

Após a adesão, o gestor do contrato deve fiscalizar a execução 
do contrato; averiguando eventuais descumprimentos de cláusulas 
contratuais, a fim de aplicar ou sugerir aplicação de penalidades, se 
for o caso.

Pode haver, ainda, a necessidade de acréscimos e supres-
sões nos quantitativos originalmente registrados em ata, ocasião 
em que deverão ser observadas as seguintes diretrizes: 

(i) enquanto viger a Ata de Registro de Preços, não serão 
permitidos aditivos, para acréscimos, aos contratos 
firmados, mas somente na própria Ata de Registro de 
Preços (art. 12 do Decreto nº 3.931, de 2001);
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(ii) uma vez que não se encontre mais vigente a Ata de        
Registro de Preços, se o caso, serão permitidos aditivos 
aos contratos firmados e ainda vigentes (art. 65 e §§ da Lei 
nº 8.666, de 1993);

(iii) será imprescindível que a Administração se certifique, 
antes de formalizar aditivo ao contrato, se houve aditivo 
à Ata de Registro de Preços que deu origem ao contrato, 
de modo a evitar que os limites fixados em lei sejam 
ultrapassados.78

Cabe ao gestor, por fim, informar ao órgão gerenciador, quando 
de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições 
estabelecidas em edital, firmadas na ata de registro de preços.

4.2 Notas de empenho
Por vezes a Administração, observadas as disposições conti-

das no art. 62 da Lei nº 8.666/93, não celebra instrumento de contra-
to com seus contratados.

Em substituição, emite apenas um documento denominado 
nota de empenho, que materializa o pacto celebrado entre a Admi-
nistração, com o lançamento do edital, e o particular, com a apresen-
tação da proposta.

Nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para 
o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento 
de condição.

O implemento de tal condição pode ser, por exemplo, a 
instalação de um equipamento ou o treinamento de servidores da 
Administração que irão utilizá-lo.

A Administração, como forma de aperfeiçoar a gestão desse 
tipo de documento, pode especificar, no corpo da nota de empe-
nho, obrigações mínimas e diretamente relacionadas com as obri-
gações do contratado e que gerem maior segurança jurídica na 
utilização deste documento e evitem conflitos de interpretação que 
possam surgir com o fornecedor.

Ressalva-se apenas que, caso tais obrigações sejam numero-
sas e excessivamente detalhadas, é de se cogitar a possibilidade de 

78  Conforme Parecer nº 43/11, de 04 de fevereiro de 2011, da Assessoria Jurídica (DG 
do STJ).
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celebração de instrumento de contrato, ao invés da só emissão da 
nota de empenho.

De posse desse documento, e atento à instrução dos autos do 
processo de contratação, deve o gestor observar, primordialmente, 
dois documentos:

a) o edital da licitação (ou o Projeto Básico juntamente com 
o ato de dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos casos 
em que houver contratação direta);

b) a proposta do fornecedor.
Não pode haver conflitos entre estes. Caso haja, deve o gestor 

procurar solucioná-los com base na legislação, nos entendimentos 
doutrinários acerca do assunto e na jurisprudência tanto do Tribunal 
de Contas da União quanto do Poder Judiciário.

Na solução de conflitos, o gestor deve sempre buscar atender 
ao interesse público e respeitar os direitos do contratado.

A gestão de notas de empenho geralmente é mais simples que 
a de instrumentos de contrato, até pela singeleza que representa.

Geralmente utiliza-se apenas a nota de empenho em contra-
tos de fornecimento ou aquisição de bens de pronta entrega, em que 
não haverá nenhuma obrigação futura. 

Importante destacar que a nota de empenho pode ser um 
bom mecanismo de gestão quando substitui os instrumentos 
de contrato quando os autos do processo de contratação estão 
bem instruídos, evitando a sobrecarga que usualmente ocorre na 
unidade de contratos quando há necessidade de celebrar muitos 
instrumentos ao mesmo tempo.

Com um bom edital, uma proposta clara, e o disciplinamen-
to mínimo da contratação na nota de empenho, o instrumento de 
contrato é dispensável e pode otimizar, em muito, a agilidade da 
atuação administrativa.

Ademais, a gestão da nota de empenho visa tão somente 
acompanhar o fornecimento do bem adquirido e processar o 
respectivo pagamento, utilizando-se o gestor dos elementos 
constantes dos autos e já mencionados para, eventualmente, aplicar 
penalidades ao contratado e glosar documentos fiscais.





arte 





Requerimento de Contratação de Gestor de Contrato Data: 

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do contratado: Gestor:

Gestor de Contrato – Requerimento de Contratação

Sr. Secretário:

Venho pelo presente, requerer a contratação de gestor de contrato para 
EXECUÇÃO DOCUMENTAÇÃO do ajuste em epígrafe, pelas razões a seguir 
expostas:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

É o que se requer.

_______________________________________
Gestor do Contrato

Cargo:
Matrícula:

Parte V 
Fomulários
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Requerimento de Designação de Gestor de Contrato Data: 

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do contratado: Gestor:

Gestor de Contrato – Requerimento de Designação de 
Servidor

Sr. Secretário de Administração:

Venho, pelo presente, solicitar a designação de servidor desta Corte para 
a função de Gestor de contrato para EXECUÇÃO DOCUMENTAÇÃO do ajuste 
em epígrafe, com o objetivo de subsidiar e assistir o respectivo gestor:

S E R V I D O R  I N D I C A D O
Nome Matrícula Cargo

É o que se requer.

_______________________________________
Gestor do Contrato

Cargo:
Matrícula:



PA
R

TE
 V

FO
R

M
U

LÁ
R

IO
S

181Manual de Gestão de Contratos do STJManual de Gestão de Contratos do STJ

Ata de reunião com contratado Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:      /     / Término:        /      /

Objeto:

Valor do Contrato: Gestor:

Preposto do contratado:

Ata de Reunião do Gestor do Contrato com o Preposto

Na presente ata, que será juntada aos autos do processo administrativo, 
de forma sintética, estão as deliberações tomadas em reunião com o preposto 
do contratado.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Firmo, pois, o presente.

Local,         de                 de           .

_____________________________                  _____________________________
                 Gestor do Contrato                                     Preposto do contratado
                            Cargo:
                          Matrícula:
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Termo de recebimento definitivo Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:      /     / Término:       /      /

Objeto:

Valor do Contrato: Gestor:

Ordem de Serviço

Autorizamos o início do serviço a partir de ___/___/___, conforme 
disposições no Contrato STJ nº________ e Projeto Básico correspondente.

Favor encaminhar, via fax, relação com nome dos funcionários que 
realizarão o serviço, para que seja providenciada a liberação de acesso às 
dependências do Tribunal.

Local,               de              de                     .

___________________________________
Gestor do contrato STJ nº 
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Determinação de entrega do As Built Data:

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do Contrato: Gestor:

As Built – Determinação para Entrega

Sr. Preposto do contratado:

Pelo presente termo, tendo em vista o encerramento da execução 
do objeto em epígrafe, e detectada divergência entre os projetos básicos e 
executivo com o que foi efetivamente realizado, determino, no prazo de 
_______dias úteis, a entrega do projeto consolidado — As Built —, contendo 
todas as modificações incorporadas ao empreendimento, consoante as razões 
adiante expostas:

Preposto do contratado.

Justificativas:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Local da anotação (no processo, fls._____, ou Livro de Registro do Contrato, fls._______)

Recebi uma via desta comunicação.

Local,          de                de         .                         Local,         de                 de         

_____________________________             _______________________________
               Gestor do Contrato                                   Preposto do contratado
                          Cargo:
                        Matrícula:
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Informação da necessidade de novo contrato Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do Contrato: Gestor:

Comunica a Necessidade de Nova Contratação

Sr. Secretário de Administração:

Venho informar a proximidade do termo final de vigência do 
contrato em epígrafe e a necessidade de nova contratação, tendo em vista a 
impossibilidade ou inconveniência da prorrogação do contrato vigente, de 
acordo com as razões abaixo indicadas:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

É o que se requer.

______________________________________
Gestor do Contrato

Cargo:
Matrícula:
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Determinação de substituição de empregado Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade Início:        /     / Término:        /        /

Objeto:

Valor do Contrato: Gestor:

Comunica Determinação para Substituição de Empregados

Sr. Preposto do contratado:

Pelo presente termo, determino a substituição do empregado abaixo 
indicado, consoante as razões adiante expostas:

Penalidade máxima a ser aplicada:
Local da prestação do serviço:

Justificativa para a substituição:
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Local da anotação (no processo, fls.______, ou Livro de Registro do Contrato, fls.______)

Recebi uma via desta comunicação.

Local,           de                     de      .

_____________________________              _______________________________
                 Gestor do Contrato                                    Preposto do contratado
                          Cargo:
                        Matrícula:
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Determinação de substituição de preposto Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade Início:       /     / Término:         /        /

Objeto:

Valor do Contrato: Gestor:

Comunica Determinação para Substituição de Preposto

Sr. Representante do Contratado:

Pelo presente, determino a substituição do preposto abaixo indicado, 
consoante as razões adiante expostas:

Nome do preposto

Justificativa para a substituição:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Local da anotação (no processo, fls.______, ou Livro de Registro do Contrato, fls.______)

______________________________________
Gestor do Contrato

Cargo:
Matrícula:
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Pronunciamento do Gestor do Contrato Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou inexigibilidade Início:       /     / Término:        /     /

Objeto:

Valor do Contrato: Gestor:

Comunica Proposta do Gestor do Contrato pela Prorrogação 
Contratual

Eu, _______________________ o SOU FAVORÁVEL o NÃO SOU 
FAVORÁVEL à prorrogação do ajuste, em face das razões abaixo indicadas:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Se favorável

Informo que a empresa, consultada por meio de seu preposto, conforme 
anotação (no processo, fls.________, ou Livro de Registro do Contrato, 
fls._________) também tem interesse na prorrogação, com:
o manutenção de preço
o repactuação de preço
o reajuste de preço

Lembro ao ensejo, que deverá ser verificada a compatibilidade de preços 
decorrente da prorrogação proposta.

_______________________________________
Gestor do Contrato

Cargo:
Matrícula:
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Ficha de Execução Contratual Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do contratado: Gestor

Ficha de Execução Contratual – Ocorrências

Data Ocorrência Rubrica
           /       /
           /       /
           /       /
           /       /
           /       /
           /       /
           /       /
           /       /
           /       /
           /       /
           /       /
           /       /
           /       /
           /       /
           /       /
           /       /
           /       /
           /       /

______________________________________
Gestor do Contrato

Cargo:
Matrícula:
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Comunicação de danos Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do contratado: Gestor

Comunica Ocorrência de Danos

Sr. Preposto do Contratado:

Pelo presente termo, comunico-lhe, nas condições abaixo indicadas, 
os danos sofridos por este contratante, requerendo, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, sejam informadas as providências reparadoras por parte 
dessa contratada:

Nome dos empregados
Local da prestação do serviço

Danos identificados:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Local da anotação (no processo, fls.______, ou Livro de Registro do Contrato, fls.______)

Recebi uma via desta comunicação.

Local,        de                   de      .                        Local,           de                     de       

_____________________________                   ________________________
          Gestor do Contrato                                        Preposto do Contrato
                      Cargo:
                   Matrícula:
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Notificação para correção de irregularidade Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do contratado: Gestor

Comunica Determinação para Correção de Irregularidade

Sr. Preposto do Contratado:

Pelo presente termo, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
a correção de irregularidade e para manifestar-se sobre o ocorrido, tendo em 
vista o abaixo indicado:

Penalidade máxima a ser aplicada:
Cláusula contratual ou dispositivo legal descumprido:

Descrição da falta contratual ou legal:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Local da anotação (no processo, fls.______, ou Livro de Registro do Contrato, fls.______)

Recebi uma via desta comunicação.

Local,        de                   de      .                        Local,           de                     de       

_____________________________                            ________________________
          Gestor do Contrato                                               Preposto do Contrato
                  Cargo:
               Matrícula:

Observação: se a notificação for remetida por via postal, o recibo deverá estar 
no aviso de recebimento – AR, na via que for devolvida pelos Correios.
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Notificação para defesa Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do contratado: Gestor

Notificação para Defesa – Irregularidades em Geral

Sr. Preposto do Contratado:

Pelo presente, concedo-lhe o prazo de _______ dias úteis para 
apresentar defesa, necessariamente escrita, tendo em vista o abaixo 
indicado:

Penalidade máxima a ser aplicada:
Cláusula contratual ou dispositivo legal descumprido:

Descrição da falta contratual ou legal:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Local da anotação (no processo, fls.______, ou Livro de Registro do Contrato, fls.______)

A defesa deverá ser entregue ao Gestor do contrato ou, na sua 
ausência, ao setor de Protocolo, no horário de funcionamento do Tribunal.

Recebi uma via desta comunicação.

Local,          de               de       .                          Local,         de                 de           

_____________________________                      ___________________________
                Gestor do Contrato                                      Preposto do contratado
                            Cargo:
                         Matrícula:
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Notificação para defesa – Advertência Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade Início:        /     / Término:           /        /
Objeto:

Valor do Contrato: Gestor:

Preposto do contratado:

Notificação para Defesa – Advertência

Sr. Preposto do Contratado:

Concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 
deste, para apresentar defesa, por escrito, tendo em vista a possibilidade de 
aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA, consoante abaixo indicado:

Penalidade máxima a ser aplicada:
o Aplicação de multa no valor de: R$
Valor por extenso:
Cláusula contratual ou dispositivo legal descumprido:

Descrição da falta contratual ou legal:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Local da anotação (no processo, fls.______, ou Livro de Registro do Contrato, fls.______)

A defesa deverá ser entregue ao gestor do contrato ou, na sua 
ausência, no Protocolo, no horário de funcionamento do Tribunal.

Recebi uma via desta comunicação.

Local,          de               de       .                          Local,         de                 de           

_____________________________                      ___________________________
                Gestor do Contrato                                      Preposto do contratado
                            Cargo:
                         Matrícula:
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Advertência Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do contratado: Gestor

Advertência – Comunica a Aplicação

Sr. Preposto do Contratado:

Venho comunicar-lhe a aplicação da pena de ADVERTÊNCIA, tendo 
em vista, o abaixo indicado:

Cláusula contratual ou dispositivo legal descumprido:

Descrição da falta contratual ou legal:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Local da anotação (no processo, fls.______, ou Livro de Registro do Contrato, fls.______)

A defesa deverá ser entregue ao gestor do contrato ou, na sua 
ausência, no Protocolo, no horário de funcionamento do Tribunal.

Recebi uma via desta comunicação.

Local,          de               de       .                          Local,         de                 de           

_____________________________                      ___________________________
                Gestor do Contrato                                      Preposto do contratado
                            Cargo:
                         Matrícula:
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Notificação para defesa – multa

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do Contrato: Gestor:

Preposto do contratado:

Notificação para Defesa – Multa

Sr. Preposto do Contratado:

Pelo presente, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
do recebimento deste, para apresentar defesa, necessariamente escrita, tendo 
em vista a possibilidade de aplicação da penalidade de MULTA, consoante 
abaixo indicado:

Aplicação de multa no valor de: R$
Valor por extenso:
Cláusula contratual ou dispositivo legal descumprido:

Descrição da falta contratual ou legal:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Local da anotação (no processo, fls.______, ou Livro de Registro do Contrato, fls.______)

A defesa deverá ser entregue ao gestor do contrato ou, na sua 
ausência, no Protocolo, no horário de funcionamento do Tribunal.

Recebi uma via desta comunicação.

Local,          de               de       .                          Local,         de                 de           

_____________________________                      ___________________________
                Gestor do Contrato                                      Preposto do contratado
                            Cargo:
                         Matrícula:
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Multa Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:         /      /

Objeto:

Valor do contratado: Gestor:

Proposto do contratado:

Multa – Comunica a Aplicação

Sr. Preposto do Contratado:

Pelo presente, concedido o contraditório e a ampla defesa, venho 
comunicar-lhe a aplicação da pena de MULTA, tendo em vista o abaixo 
indicado:

Valor da multa: R$
Valor por extenso:
Cláusula contratual ou dispositivo legal descumprido:

Descrição da falta contratual ou legal:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Local da anotação (no processo, fls.______, ou Livro de Registro do Contrato, fls.______)

Recebi uma via desta comunicação.

Local,         de                      de             .            Local,           de                           de             .

_______________________________              ________________________________
                   Gestor do Contrato                                         Preposto do contratado
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Retenção cautelar de valor Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do Contrato: Fatura nº:

Retenção Cautelar de Valor

Pelo presente, determino, nas condições abaixo indicadas, a retenção 
cautelar, na fatura indicada na epígrafe, do valor correspondente à multa 
aplicada, que será restituída na hipótese de posterior desconstituição 
da penalidade contratual, ex officio ou por decisão proferida em recurso 
administrativo:

Valor da(s) fatura(s): R$
Valor por extenso:
Valor retido: R$
Valor retido por extenso:

Justificativa:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Local da anotação (no processo, fls.______, ou Livro de Registro do Contrato, fls.________)

Cláusula contratual referente à multa:

___________________________________
Gestor do Contrato

Cargo:
Matrícula:
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Notificação para defesa Data:        
Processo Administrativo nº:
Contrato nº: Vigência do Contrato:
Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:
Valor do Contrato: Gestor:
Preposto do contratado:

Notificação para Defesa de Irregularidades Passíveis de 
Punição com Suspensão do Direito de Licitar e Contratar

Sr. Preposto do Contratado:

Pelo presente, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento deste, para apresentar defesa, necessariamente escrita, tendo em 
vista a possibilidade de aplicação da penalidade de SUSPENSÃO do direito de 
licitar e contratar com este órgão, o CUMULADA o NÃO CUMULADA com 
multa, consoante abaixo indicado:

Penalidade máxima a ser aplicada:
o Aplicação de multa no valor de: R$
Valor por extenso:

Cláusula contratual ou dispositivo legal descumprido:

Descrição da falta contratual ou legal:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Local da anotação (no processo, fls.________, ou Livro de Registro do Contrato, fls._________)

A defesa deverá ser entregue ao Gestor do Contrato ou, na sua 
ausência, ao setor de Protocolo do Tribunal, endereçada ao Secretário de 
Administração e Finanças, no horário de funcionamento do Tribunal.

Recebi uma via desta comunicação.

Local,          de                de                .              Local,         de                 de          .

_______________________________                     _____________________________
Secretário de Administração e Finanças                           Preposto do contratado
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Suspensão do Direito de Licitar e Contratar – Remessa ao 
Secretário de Administração e Finanças Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do contrato: Gestor:

Preposto do contratado:

Suspensão do Direito de Licitar e Contratar – Gestor do 
Contrato Propõe ao Secretário de Administração

Sr. Secretário:

Pelo presente, venho propor-lhe, após concedidos o contraditório e a 
ampla defesa, a aplicação, ao contrato em epígrafe, da pena de SUSPENSÃO DO 
DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR com este órgão, tendo em vista o abaixo 
indicado:

Prazo sugerido da suspensão:
Multa aplicada cumulativamente: R$
Multa por extenso:

Descrição da falta contratual ou legal:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Local da anotação (no processo, fls.__________, ou Livro de Registro do Contrato, fls._______)

______________________________________
Gestor do Contrato

Cargo:
Matrícula:
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Discordância de Suspensão do Direito de Licitar e 
Contratar – Devolução de Autos Data:        

Processo Administrativo nº:
Contrato nº: Vigência do Contrato:
Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:
Valor do contrato: Gestor:
Preposto do contratado:

Suspensão do Direito de Licitar e Contratar – Comunica-se ao 
Gestor do Contrato a Discordância do Diretor-Geral

Sr. Gestor:

Considerando, a despeito dos bons fundamentos invocados em sua 
solicitação, não configurada causa suficiente para a aplicação, ao contratado da 
pena de suspensão do direito de licitar e contratar com este órgão, restituo-lhe os 
autos em apreço para as medidas de sua alçada, inclusive para, se assim entender, 
a aplicação de advertência ou multa que considere pertinente.

_____________________________________
                                                                                                     Diretor-Geral
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Suspensão do Direito de Licitar e Contratar Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do contrato: Gestor:

Preposto do contratado:

Comunica a Aplicação de Suspensão do Direito de Licitar e 
Contratar

Sr. Preposto do Contratado:

Pelo presente, concedidos o contraditório e a ampla defesa, nos termos do 
item 15.4.1 do Manual de Gestão de Contratos, venho comunicar-lhe a aplicação 
da pena de SUSPENSÃO do direito de licitar e contratar com este órgão e/ou 
MULTA, tendo em vista o abaixo indicado:

Prazo da suspensão:
Multa aplicada cumulativamente: R$
Multa por extenso:
Cláusula contratual ou dispositivo legal descumprido

Descrição dos fatos motivadores da suspensão:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Local da anotação (no processo, fls.__________, ou Livro de Registro do Contrato, fls._______)

_________________________________________
                                                                                         Diretor-Geral
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Notificação para defesa Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:           /        /
Objeto:

Valor do Contrato: Gestor:

Preposto do contratado:

Notificação para Defesa – Declaração de Inidoneidade

Sr. Preposto do Contratado:

Pelo presente, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento 
deste, para apresentar defesa, necessariamente escrita, tendo em vista a possibilidade de 
aplicação da penalidade de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, o CUMULADA o 
NÃO CUMULADA com multa, consoante abaixo indicado:

Prazo de suspensão:
o Aplicação de multa no valor de: R$
Valor por extenso:
Cláusula contratual ou dispositivo legal descumprido:

Descrição da falta contratual ou legal:
.....................................................................................................................................................

Local da anotação (no processo, fls.________, ou Livro de Registro do Contrato, fls._________)

Condições de reabilitação:

.....................................................................................................................................................

A defesa endereçada ao Presidente deverá ser entregue ao Gestor do Contrato 
ou, na sua ausência, ao setor de Protocolo, no horário de funcionamento do Tribunal.

Recebi uma via desta comunicação.

Local,          de                de         .                                 Local,         de                 de         .

______________________________                  _______________________________
         Presidente do STJ                                                  Preposto do contratado
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Declaração de Inidoneidade – proposta de aplicação Data:        
Processo Administrativo nº:
Contrato nº: Vigência do Contrato:
Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do Contrato: Gestor:

Preposto do Contratado:

Declaração de Inidoneidade – Gestor do Contrato Propõe ao 
Secretário de Administração

Sr. Secretário de Administração:

Pelo presente, venho propor-lhe a aplicação, ao contratado em epígrafe, 
da pena de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, tendo em vista o abaixo 
indicado:

Prazo da suspensão correspondente:
Multa aplicada cumulativamente: R$
Multa por extenso:
Cláusula contratual ou dispositivo legal descumprido:

Descrição da falta contratual ou legal:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Local da anotação (no processo, fls.________, ou Livro de Registro do Contrato, fls.__________)

Condições de reabilitação:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

_______________________________________
Gestor do Contrato

Cargo:
Matrícula:
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Encaminhamento de proposta de declaração de 
inidoneidade – Diretor-Geral

Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:           /        /
Objeto:

Valor do contratado: Gestor:

Preposto do contratado:

Declaração de Inidoneidade – Secretário de Administração 
Encaminha Proposta ao Diretor-Geral

Sr. Diretor-Geral:

Pelo presente termo, encaminho-lhes os autos do processo administrativo 
em epígrafe, tendo em vista a proposta de declaração de inidoneidade ao 
contratado, pelas razões relatadas pelo gestor do contrato respectivo.

No mérito, ponho-me o FAVORÁVEL o CONTRÁRIO à proposta, de 
acordo com os fundamentos que adiante exponho:

Parecer conclusivo:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_______________________________________
Secretário de Administração
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Encaminhamento de proposta de declaração de 
inidoneidade – Órgão Jurídico Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do Contrato: Gestor:

Preposto do Contratado:

Declaração de Inidoneidade – Diretor-Geral Encaminha ao 
Órgão Jurídico

Encaminhem-se os autos, de imediato, ao órgão jurídico para a 
competente manifestação, da qual deverá constar:

→ a descrição dos fatos e motivos que ensejaram a proposta de 
penalidade;

→ os fundamentos favoráveis ou contrários à sanção proposta;
→ o valor da multa que seja, eventual e cumulativamente, aplicada;
→ o prazo proposto para a suspensão correspondente; e
→ as condições de reabilitação do contratado.

_________________________________
                                                                                 Diretor-Geral
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Parecer do órgão jurídico quanto à declaração de 
inidoneidade Data:        

Processo Administrativo nº:
Contrato nº: Vigência do Contrato:
Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:           /        /

Prazo proposto para suspensão:

Multa aplicada cumulativamente: R$
Multa por extenso:
Cláusula contratual ou dispositivo legal descumprido:
Descrição dos fatos motivadores da suspensão:

Declaração de Inidoneidade – Parecer do Órgão Jurídico

Sr. Diretor-Geral: 

Nos termos do pedido feito anteriormente, este órgão de assessoramento 
jurídico põe-se, no mérito, o FAVORÁVEL o CONTRÁRIO à proposta de 
declaração de inidoneidade do contratado, de acordo com os fundamentos a 
seguir expostos:

Razões do parecer:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Condições de reabilitação:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

É o parecer.

_______________________________________
                                                                         Responsável pelo órgão jurídico
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Declaração de Inidoneidade Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do Contrato: Gestor:

Preposto do Contratado:

Comunica a Aplicação de Declaração de Inidoneidade

Sr. Preposto do Contratado:

Pelo presente, concedido o contraditório e a ampla defesa, venho 
comunicar-lhe a aplicação da DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE e/ou 
MULTA, tendo em vista o abaixo indicado:

Prazo da suspensão:
Multa aplicada cumulativamente: R$
Multa por extenso:
Cláusula contratual ou dispositivo legal descumprido:

Descrição dos fatos motivadores da suspensão:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Condições de reabilitação:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Recebi uma via desta comunicação.

Local,          de                de         .                                     Local,         de                 de         .

__________________________        __________________________
Presidente do STJ                                                           Preposto do contratado
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Formulário de Sugestões e Reclamações Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /      / Término:       /        /

Objeto:

Gestor:

Sugestões e Reclamações – Formulário

Sr. Usuário:

Neste formulário, você poderá apresentar suas sugestões ou reclamações 
em relação ao contrato acima indicado, o que poderá ser feito no espaço abaixo. 
Se insuficiente, utilize o verso deste. A sua identificação não é obrigatória.

Eu, ______________________________________________, usuário do 
contrato em epígrafe, considero ADEQUADA INADEQUADA a sua execução, 
de acordo com o abaixo indicado*:

R E C L A M A Ç Ã O / S U G E S T Ã O

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

o Se inadequada, você sugere
o manutenção de contrato
o rescisão de contrato
o alteração do contrato: qual?__________________________________________

______________________________
Assinatura (opcional)

Cargo:
Matrícula:

* Também pode ser solicitado que o usuário atribua nota de 0 (zero) a 10 (dez).
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Termo de Recebimento Provisório Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do Contrato: Gestor:

Termo de Recebimento Provisório

Atesto o recebimento provisório do objeto a que se refere o contrato em 
epígrafe, nos termos indicados abaixo:

Condições de recebimento

1 – A obrigação foi cumprida:

o no prazo.
o fora do prazo (Data:____/___/____).
o integralmente.
o parcialmente, tendo em vista o seguinte:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

2 – O objeto foi entregue:

o na quantidade exigida.
o em quantidade irregular.
o outras observações:

_______________________________
_______________________________
_______________________________

O objeto, ora recebido provisoriamente, não conclui o cumprimento da 
obrigação, ficando sujeito a posterior verificação da qualidade, que ocorrerá até o 
dia _____/_____/______.

Local,         de                       de                .

__________________________________
Gestor do Contrato

Cargo:
Matrícula:

__________________________________
Preposto do contratado
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Termo de Recebimento Definitivo – Sem ressalvas Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do Contrato: Gestor:

Termo de Recebimento Definitivo – Sem Ressalvas

Pelo presente, declaramos, em caráter definitivo, a fiel e perfeita 
execução do objeto a que se refere o contrato em epígrafe, emitindo o presente 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, com eficácia liberatória de todas 
as obrigações do contratado, exceto as garantias legais (art. 73, §2º, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993), bem como autorizamos a restituição de todas 
as garantias e/ou cauções prestadas:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Local,      de                        de                  .

__________________________________
Gestor do Contrato

Cargo:
Matrícula:

__________________________________
Membro da Comissão de Recebimento

__________________________________
Membro da Comissão de Recebimento

__________________________________
Preposto do Contratado



210 Manual de Gestão de Contratos do STJManual de Gestão de Contratos do STJ

Termo de Recebimento Definitivo – Com ressalvas Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:           /        /

Objeto:

Valor do Contrato: Gestor:

Termo de Recebimento Definitivo – Com Ressalvas

Pelo presente, em face do encerramento da execução do objeto a que se 
refere o contrato em epígrafe, emitimos o presente TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO, com eficácia liberatória parcial das obrigações do contratado, com 
exceção das ressalvas adiante indicadas:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

__________________________________
Gestor do Contrato

Cargo:
Matrícula:

__________________________________
Membro da Comissão de Recebimento

__________________________________
Membro da Comissão de Recebimento

__________________________________
Preposto do Contratado
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Termo de Abertura do Livro de Registros do Contrato Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade Início:        /     / Término:        /        /

Objeto:

Valor do contratado: Gestor:

Livro de Registros do Contrato –Termo de Abertura

Pelo presente, declaro aberto, nesta data, o Livro de Registros do 
Contrato, para o registro e o acompanhamento, em ordem cronológica, de 
todos os atos e fatos da execução do contrato em epígrafe, informando que, 
após a conclusão da gestão, o mesmo será apensado aos autos do contrato.

Firmo, pois, o presente.

Local,                de                        de            .

________________________________________
Gestor do contrato

Cargo:
Matrícula:
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Termo de Anotação do Livro de Registros do Contrato Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:       /        /

Objeto:

Valor do contratado: Gestor:

Livro de Registros do Contrato – Termo de Anotação

Pelo presente termo, declaro a existência do Livro de Registros do 
Contrato, para registro e acompanhamento, em ordem cronológica, de todos 
os atos e fatos da execução do contrato em epígrafe, informando que, após a 
conclusão da gestão, tal livro será apensado aos autos do contrato.

Firmo, pois, o presente.

Local,                de                        de        .

________________________________________
Gestor do Contrato

Cargo:
Matrícula:
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Termo de Encerramento do Livro de Registros do Contrato Data:        

Processo Administrativo nº:

Contrato nº: Vigência do Contrato:

Contratado: Prazo:

Razão da Dispensa ou Inexigibilidade: Início:        /     / Término:       /        /

Objeto:

Valor do contratado: Gestor:

Livro de Registros do Contrato – Termo de Encerramento

Pelo presente, declaro encerrado, nesta data, o Livro de Registros do 
Contrato em epígrafe, bem como a sua apensação aos autos do referido ajuste.

Firmo, pois, o presente.

Local,                de                        de     .

________________________________________
Gestor do contrato

Cargo:
Matrícula:









Parte VI
Glossário

Para os fins deste Manual, considera-se:

Alienação
Toda transferência de domínio de bens a terceiros.

Ampliação
A obra de aumento de área ou capacidade da construção. 

Na ampliação, mantém-se a orientação do projeto originário, 
mas se acresce a área ou a capacidade de construção.

Administração Pública
A Administração direta e indireta da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as 
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob 
controle do Poder Público e das fundações por ele instituídas ou 
mantidas.

Administração
Órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente.

ART
Anotação de Responsabilidade Técnica. Todo contrato, 

escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de 
quaisquer serviços profissionais referentes a Engenharia, a 
Arquitetura e a Agronomia fica sujeito à “ART”, no Conselho 
Regional em cuja jurisdição for exercida a respectiva atividade.

Exige-se ART complementar para a prorrogação, o 
aditamento, a modificação de objetivo ou qualquer outra 
alteração contratual que envolva obras ou prestação de serviços 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e será vinculada à 
ART original.

A finalidade da ART é definir, para os efeitos legais, os 
responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de 
quaisquer serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
objeto do contrato.
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Quando o contrato englobar atividades diversas no campo 
da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, e no caso de 
coautoria ou corresponsabilidade, a ART deverá ser desdobrada 
em tantos formulários quantos forem os profissionais envolvidos 
na obra ou serviço.

A substituição, a qualquer tempo, de um ou mais 
responsáveis técnicos pelas obras ou serviços previstos no 
contrato, obrigará a nova ART vinculada à ART original.

Nenhuma obra ou serviço de engenharia poderá ter início 
sem a competente Anotação de Responsabilidade Técnica, na 
forma da Resolução nº 425 do CONFEA.79

Excetuam-se os casos em que for utilizada a ART múltipla 
para as obras e serviços de duração de 30 (trinta) dias rotineiros 
ou de emergência, quando o recolhimento será mensal.

As built
Significando “como construído”. Antes da construção de 

uma obra, a Administração Pública elabora um Projeto Básico e 
um Projeto Executivo.

Esse último também pode ser desenvolvido durante a 
execução da obra, embora essa prática não seja recomendável. 
Durante a construção, é natural que ocorram pequenas alterações, 
como locais de caixa de passagem da fiação, instalação de portas 
e outros pequenos melhoramentos. Desse modo, na maioria das 
vezes após a obra, verificam-se divergências entre as projeções 
básica e executiva e o que foi concretamente realizado. Por isso, 
muitos editais costumam prever a entrega de um novo projeto 
“as built”, apresentando todas as modificações incorporadas ao 
empreendimento. 

Canteiro de obras
Conjunto de áreas e instalações de caráter provisório, des-

tinadas a servir de infraestrutura de apoio ao desenvolvimento 
dos trabalhos de construção, demolição e conservação de edifi-
cações.

79  Resolução : Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que regula a expedição e 
registro da ART. Está disponível nos sites <www.editoraforum.com.br>, 
<www.jacoby.pro.br> e <www.confea.org.br>.



PA
R

TE
 V

I
G

LO
S

S
Á

R
IO

219Manual de Gestão de Contratos do STJManual de Gestão de Contratos do STJ

CND
Certidão Negativa de Débito. Documento apto a provar a 

inexistência de débito perante a Previdência Social.

Compra
Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento 

de uma só vez ou parceladamente.

Contratação direta sem licitação
Procedimento prévio à contratação que visa selecionar, 

sem licitação, a proposta mais vantajosa para a Administração, 
com observância do princípio da impessoalidade.

Contratante
É o órgão ou entidade signatária do instrumento 

contratual.

Contratado
A pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a 

Administração Pública.

Contratos de grande vulto
Aqueles cujo valor estimado seja superior a 25 (vinte e 

cinco) vezes o limite estabelecido na alínea “c” do inciso I do art. 
23 da Lei nº 8.666/93.

Construção
Conjugação de materiais e de atividades empregadas na 

execução de um projeto de engenharia.

Custo do homem-mês
É o custo unitário total, inclusive encargos, insumos, 

benefícios e tributos, para cada categoria profissional, jornada 
de trabalho, tipo de serviço e para cada caso de incidência de 
adicionais, utilizado para a formação de preços estimados para o 
período de um mês. A incidência de adicionais de insalubridade 
e periculosidade somente será admitida mediante o competente 
laudo pericial, emitido pela Delegacia Regional do Trabalho 
(DRT), e para os locais e condições nele determinados. Quando 
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o uso de equipamento de proteção individual (EPI) for indicado 
pela perícia, a Administração deve verificar o efetivo uso pelos 
empregados e, ainda, se com o uso há redução ou eliminação da 
insalubridade, requerendo, se for o caso, nova perícia.

Execução direta
A que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, 

pelos próprios meios.

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 serviço por preço certo e total;
b) empreitada por preço unitário: quando se contrata 

a execução da obra ou do serviço por preço certo de 
unidades determinadas;

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

Estabelecimento do contratado
Matriz sede ou filial do contratado ou, no caso de pessoa 

física, o endereço em que reside ou que indica para recebimento 
de correspondência ou notificações.

Gestão de contratos
Conjunto de atos e procedimentos voltados ao acompanhamento 
e fiscalização dos contratos administrativos, com vistas ao 
seu integral cumprimento e atendimento às necessidades do 
Tribunal. 
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Gestor de contrato
O servidor vinculado ao Tribunal, com atribuições de 

fiscalizar a execução do contrato quanto aos aspectos físicos e 
operacionais. 

Gestor do contrato
O servidor, vinculado ao Tribunal designado pelo 

Secretário de Administração para acompanhar a execução 
dos contratos firmados pelo Tribunal quanto aos aspectos 
documentais.

Glosar
Restringir parte do valor indicado em uma fatura, 

reduzindo o preço a ser pago. O valor glosado poderá ser 
liberado posteriormente, se a retenção teve por objetivo apenas 
obrigar o contratado a corrigir uma irregularidade, ou não 
ser mais pago, quando, por exemplo, o serviço não tiver sido 
realizado integralmente. No primeiro caso, tem-se a glosa com 
finalidade cautelar, no segundo, é definitiva.

Instrumento de contrato
O documento formal, previamente aprovado pelo órgão 

jurídico do Tribunal, contendo cláusulas obrigacionais entre 
o Tribunal e a pessoa física ou jurídica, selecionada mediante 
processo de licitação ou de contratação direta sem licitação para 
a execução de um objeto.

Insumos
Em serviços e obras, são os materiais e equipamentos 

efetivamente utilizados na prestação dos serviços, bem como os 
benefícios oferecidos aos empregados (tais como vale-transporte, 
alimentação, seguros de vida e saúde, etc.). Somente será 
admitida a inclusão desses benefícios na composição dos custos 
quando efetivamente oferecidos aos empregados. Em compras, 
são os materiais e equipamentos efetivamente utilizados na 
produção do objeto.
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Licitação
Conjunto de procedimentos prévios à contratação, 

realizados com observância da isonomia e do rigor formal, 
visando selecionar, em procedimento público, a proposta mais 
vantajosa para a Administração.

Livro de Registros do Contrato
Registro sistemático dos atos relevantes da execução do 

contrato, obrigatório pelo art. 67 da Lei nº 8.666/93, elaborado 
pelo gestor do contrato, normalmente realizado em livro 
pautado, com folhas numeradas, com termo de abertura e 
encerramento. 

Notória especialização
O profissional ou empresa cujo conceito no campo de 

sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe 
técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 
permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente 
o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Objeto do contrato
O fornecimento, a obra ou a prestação do serviço, suficiente-

mente caracterizado no contrato; o que é pretendido pelo Tribunal.

Obra
Toda construção reforma, fabricação, recuperação ou 

ampliação, realizada por execução direta ou indireta.

Planilha de custos e formação de preços
Documento que detalha os componentes dos custos 

incidentes na formação do preço dos serviços, conforme modelo 
a ser aprovado pelo Tribunal.

Pregão
Modalidade de licitação realizada em ato público, 

presencial ou por meio da internet, em que é permitido aos 
licitantes alterar o preço da proposta por meio de lances 
sucessivos.
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Preposto do contratado
Pessoa física, sócia, dirigente ou empregada do contratado 

que está investido no poder de representação daquele. Pratica 
atos referentes ao contrato, em nome e com a autoridade do 
contratado, devendo ser por esse, expressamente designado na 
forma do art. 68 da Lei nº 8.666/93.

Projeto Básico
Conjunto de elementos necessários e suficientes, com 

nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço 
ou, ainda, o complexo de obras ou serviços, objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegure 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 for-
necer visão global da obra e identificar todos os seus 
elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemen-
te detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de 
reformulação ou de variantes durante as fases de ela-
boração do Projeto Executivo e de realização das obras 
e montagem;

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

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

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

f) orçamento detalhado do custo global da obra, funda-
mentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 
propriamente avaliados.

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).

Reforma
É obra de melhoramento nas construções, sem aumentar 

sua área ou capacidade. Caracteriza-se pela colocação de seu 
objeto em condições normais de utilização ou funcionamento, 
sem ampliação de medidas originais de seus elementos. 
Diversamente do conceito doutrinário jurídico, também pode 
ser considerado como “obra que consiste em alterar ou corrigir 
a edificação em parte essencial, por supressão, acréscimo ou 
modificação”.

Requisitante
Servidor ou setor que identifica a necessidade de obra, 

serviço, equipamento ou material, descreve e especifica o objeto 
pretendido e elabora a justificativa da contratação, participando 
também da elaboração do Projeto Básico e/ou orçamento.

Salário normativo
É o salário estabelecido para determinadas categorias 

profissionais, pertinentes à execução do contrato, por acordo, 
convenção ou dissídio coletivo de trabalho.

Seguro-garantia
O seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas por empresas em licitações e contratos. Pela Lei 
de Licitações e Contratos, a Administração pode exigir que o 
contratado apresente, no ato de assinatura do contrato, uma 



PA
R

TE
 V

I
G

LO
S

S
Á

R
IO

225Manual de Gestão de Contratos do STJManual de Gestão de Contratos do STJ

garantia financeira de que executará regularmente o contrato. O 
seguro-garantia é uma das modalidades de garantia, previstas 
no art. 56 da Lei nº 8.666/93.

Serviço
Toda atividade destinada a obter determinada utilidade 

de interesse para a Administração, tais como: demolição, con-
serto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, 
adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicida-
de, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.

Serviço continuado
Aquele cuja interrupção possa comprometer as atividades 

do Tribunal e cuja continuidade deva estender-se por mais de 
um exercício financeiro.

Serviço não continuado
Aquele que tem por escopo a obtenção de produtos 

específicos em um período predeterminado.

Serviço de engenharia
O serviço para o qual, por definição do Conselho Federal 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), seja exi-
gida a participação de profissional de pelo menos uma dessas 
áreas de conhecimento. Um serviço de engenharia pode ser con-
siderado comum para fins de uso do Pregão, como ocorre com 
manutenção de ar-condicionado.

A Resolução nº 218 do CONFEA relaciona as atividades 
dos profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

SICAF
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, 

que constitui o registro cadastral do Poder Executivo Federal, 
regulado pelo Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001.

Tarefa
Quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos 

por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.
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Termo de Recebimento
Documento emitido no momento do recebimento da obra, 

serviço, objeto da compra ou da locação, podendo ser provisório 
ou definitivo.

Termo de Referência
É o documento que deverá conter elementos capazes de 

propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 
orçamento detalhado, considerando os preços praticados no 
mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento 
e o prazo de execução do contrato. É documento obrigatório no 
caso de compras feitas por licitação na modalidade de Pregão.

Unidade de medida
Parâmetro de medição adotado pela Administração para 

a quantificação dos serviços e para a aferição dos resultados.

Unidade técnica
Área com atribuição específica para receber, avaliar e 

processar os pedidos de contratação, os Projetos Básicos, Termos 
de Referência ou instruções de compra, requerendo ou efetuando 
ajustes e complementações.
 Para fins de cumprimento da rotina de contratação, nos 
casos de inexistência de unidade técnica específica, as atribuições 
ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Administração e 
Finanças do Tribunal, que poderá subdelegá-las.
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Fluxo Referente à Conta Vinculada do FGTS 

13º Salário

PAGAMENTO

Na vigência do contrato 
administrativo

 P Duas parcelas
 1ª entre fev./nov.
 2ª dia 20/12

Na rescisão do contrato de 
trabalho

P Valor proporcional 
restante

No decorrer do 
contrato 

administrativo

No término do 
contrato 

administrativo

Férias

Considerações:
Separar o contrato de trabalho do contrato 

administrativo no que tange ao período 
concessivo

Na vigência do contrato 
administrativo

       P Prazo de pagamento
       P Valor

Na rescisão do contrato 
de trabalho

 P Valor proporcional 
          restante

No decorrer do 
contrato 

administrativo

No término do 
contrato 

administrativo
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MULTA 40% FGTS

Considerações:
a) Valor devido ao empregado – exclusão da contribuição social (LC 

nº 110/01)
b) O valor da multa dos 40% deve ser movimentado desta conta 

vinculada para a conta vinculada (CEF) do FGTS do trabalhador — 
processo viabilizado de acordo com as regras da CEF

Na vigência do contrato 
administrativo

  P Prazo de pagamento
  P Valor

Na rescisão do contrato de 
trabalho

P Valor proporcional restante

AVISO PRÉVIO

Trabalhado ou indenizado

Na vigência do contrato 
administrativo, se houver 

rescisão do contrato de 
trabalho

No término do contrato 
administrativo, se houver 

rescisão do contrato de 
trabalho

SALDO REMANESCENTE DA 
CONTA VINCULADA

Todas as verbas que foram 
depositadas

Final do contrato administrativo
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Fluxo Básico dos Procedimentos de uma Contratação Pública80

80  Nos casos de aquisição de bens e serviços de TI, o fluxograma deve ser adaptado de 
acordo com a IN nº 04/10.

INÍCIO

UNIDADE DEMANDANTE
IDENTIFICA NECESSIDADE PÚBLICA A 

SER ATENDIDA

UNIDADE DEMANDANTE
REALIZA ESTUDOS TÉCNICOS 
PRELIMINARES COM VISTAS À  

CONTRATAÇÃO

GESTOR DE CONTRATO
ELABORA PROJETO BÁSICO OU TERMO 
DE REFERÊNCIA E ENCAMINHA, APÓS 

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE 
COMPETENTE, PARA ÁREA 

RESPONSÁVEL PELA ESTIMATIVA DE 
CUSTOS, INDICANDO O  GESTOR E O 

SUPLENTE

UNIDADE DE COMPRAS
REALIZA A PESQUISA DE PREÇOS 

JUNTO AO MERCADO OU VERIFICA, 
CONFORME O CASO, OS PREÇOS 

REGISTRADOS NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

UNIDADE DEMANDANTE

AVALIA SE AS PROPOSTAS ATENDEM 
ÀS ESPECIFICAÇÕES E DEMONSTRA 

QUE OS PREÇOS VERIFICADOS ESTÃO 
COMPATÍVEIS COM OS DE MERCADO

PESQUISA 
ATENDE OU É 
SUFICIENTE?

NÃO

SIM
1

UNIDADE 
DEMANDANTE

RESTITUI PROCESSO 
PARA AMPLIAÇÃO DA 

PESQUISA

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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1

UNIDADE DE COMPRAS E CONTRATOS

VERIFICA SE O OBJETO POSSUI 
COBERTURA CONTRATUAL

HÁ 
COBERTURA?

UNIDADE DE COMPRAS 
E CONTRATOS

INFORMA A UNIDADE 
DEMANDANTE QUE O 

PEDIDO PODE SER FEITO 
AO CONTRATADO

SIM

NÃO

UNIDADE DE COMPRAS E CONTRATOS
ENCAMINHA PROCESSO PARA VERIFI-
CAÇÃO DA DISPONIBILIDADE ORÇA-
MENTÁRIA PARA A CONTRATAÇÃO

ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXAMINA O PROCESSO

HÁ 
DISPONIBILIDADE 
ORÇAMENTÁRIA?

SIM

NÃO

ORÇAMENTO E 
FINANÇAS

AGUARDA LIBERAÇÃO 
DE RECURSOS E CO-

MUNICA A UNIDADE 
DEMANDANTE OU 

RESTITUI O PROCESSO 
À UNIDADE 

DEMANDANTEUNIDADE DE COMPRAS E CONTRATOS
VERIFICA O TIPO DE CONTRATAÇÃO 

A SER REALIZADA

SERÁ FEITA 
LICITAÇÃO?

SIM

NÃO

GESTOR DO 
CONTRATO

ENCAMINHA 
PROCESSO PARA A 

ÁREA RESPONSÁVEL 
PARA CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATOS POR 
DISPENSA E 

INEXIGIBILIDADE DE 
CONTRATAÇÃO, 
JUSTIFICANDO O 

PREÇO E A ESCOLHA 
DA CONTRATADA

UNIDADE DE CONTRATOS
ELABORA EDITAL E ENCAMINHA, VIA 

AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, PARA 
ANÁLISE DA ASSESSORIA JURÍDICA

ASSESSORIA JURÍDICA
EXAMINA INSTRUMENTO E EMITE 

PARECER JURÍDICO

2 1

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n

n

n
n



231Manual de Gestão de Contratos do STJ Manual de Gestão de Contratos do STJ

2

FOI 
APROVADA A 

MINUTA?

ASSESSORIA JURÍDICA

RESTITUI O PROCESSO À 
UNIDADE ADMINISTRATIVA 

PARA ALTERAÇÕES

SIM

NÃO

SIM

NÃO

FOI 
APROVADA COM 

RESSALVAS

ASSESSORIA JURÍDICA

RESTITUI O PROCESSO À 
UNIDADE ADMINISTRATIVA 

PARA ALTERAÇÕES

UNIDADE DE LICITAÇÃO
REALIZA O 

PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO, ATÉ 
ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO, COM O 
ACOMPANHAMENTO DA 
SESSÃO PELO GESTOR DO 

CONTRATO

UNIDADE DE LICITAÇÃO
ENCAMINHA PROCESSO 

PARA HOMOLOGAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE, 

QUE ENCAMINHA À ÁREA 
DE ORÇAMENTO E 

FINANÇAS PARA EMISSÃO 
DO EMPENHO

SIM

NÃO

ORÇAMENTO E FINANÇAS

EMITE O EMPENHO

GESTOR DO CONTRATO

EXAMINA PROCESSO

1

A 
CONTRATAÇÃO 

EXIGE INSTRUMENTO DE 
CONTRATO?

UNIDADE DE CONTRATOS
INSTRUI O PROCESSO E 

ENCAMINHA AS VIAS DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL 
À AUTORIDADE COMPETENTE 

PARA ASSINATURA

GESTOR DO CONTRATO
DÁ INÍCIO À GESTÃO DO 

INSTRUMENTO, CONFORME 
O TIPO DE CONTRATO, ATA 
OU DA NOTA DE EMPENHO

GESTOR DO CONTRATO
REALIZA REUNIÃO COM O 

CONTRATADO A FIM DE 
ESTABELECER DIRETRIZES 

E ROTINAS PARA A 
CONTRATAÇÃO

GESTOR DO CONTRATO
VERIFICA SE O CONTRATO 
ESTÁ SENDO CUMPRIDO A 

CONTENTO

3

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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GESTOR DO CONTRATO

NOTIFICA CONTRATADO DA 
IRREGULARIDADE E SOLICITA 
REGULARIZAÇÃO, SOB PENA 

DE APLICAÇÃO DE 
PENALIDADE

3

A 
OBRIGAÇÃO 

CONTRATUAL ESTÁ 
SENDO/FOI 
CUMPRIDA?

GESTOR DO CONTRATO
COMUNICA 

CONTRATADO PARA 
EMISSÃO DO 

DOCUMENTO FISCAL

CON-
TRATADO 

REGULARIZOU A 
SITUAÇÃO?

NOTIFICA CONTRATADO 
DA APLICAÇÃO DE 

PENALIDADE

CONTRATADO

APRESENTA DEFESA 
PRÉVIA

GESTOR DO CONTRATO
ANALISA E ENCAMINHA O 

PROCEDIMENTO DE 
PENALIZAÇÃO NO ÂMBITO 

DO TRIBUNAL, REGISTRANDO, 
CONFORME O CASO, A 

CONCLUSÃO DO 
PROCEDIMENTO

CONTRATADO

EMITE DOCUMENTO FISCAL 
E ENCAMINHA PARA O 
GESTOR DO CONTRATO

GESTOR DO CONTRATO

CONFERE O DOCUMENTO 
FISCAL COM OS TERMOS DO 

CONTRATO E ATESTA, 
CONFORME O CASO, E 

ENCAMINHA PARA A ÁREA 
DE ORÇAMENTO 

E FINANÇAS PARA 
PAGAMENTO 

ORÇAMENTO E FINANÇAS

EFETUA O PAGAMENTO E OS 
REGISTROS NECESSÁRIOS

GESTOR DO CONTRATO

EMITE O TERMO DE 
RECEBIMENTO DO OBJETO 
DO CONTRATO E ARQUIVA 
OS AUTOS, EM DEFINITIVO

SIM

NÃO

CONTRATADO 
REGULARIZOU A 

SITUAÇÃO?

GESTOR DO CONTRATO

NOTIFICA CONTRATADO 
DA APLICAÇÃO DE NOVA 

PENALIDADE, COM 
INDICATIVO DE RESCISÃO 
DO CONTRATO, CASO NÃO 
CUMPRIDA A OBRIGAÇÃOFIM

GESTOR DO CONTRATO

n

n

n

n

n

n
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

SIM

NÃO

SIM NÃO
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LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 
(DOU 23.03.64, Ret. 09.04.64 e 03.06.64) 

 
 

Estatui Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito 
Federal. 

 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
 

Disposição preliminar 
 
Art. 1º. Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso XV, letra b , 
da Constituição Federal.  
 
 

Título I 
Da lei de orçamento 

 
Capítulo I 

Disposições gerais 
 

Art. 2°. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de 
forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho 
do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e 
anualidade.  
§1°. Integrarão a Lei de Orçamento:  
I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;  
II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias 
Econômicas, na forma do Anexo nº. 1;  
III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;  
IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.  
§2º. Acompanharão a Lei de Orçamento:  
I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos 
especiais;  
II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos ns. 6 a 9;  
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III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em 
termos de realização de obras e de prestação de serviços.  
Art. 3º. A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as 
de operações de crédito autorizadas em lei.  
Parágrafo único - Não se consideram para os fins deste artigo as operações 
de credito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras 
entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros .  
Art. 4º. A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos 
órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio 
deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2°.  
Art. 5º. A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a 
atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de 
terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no 
artigo 20 e seu parágrafo único.  
Art. 6º. Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos 
seus totais, vedadas quaisquer deduções.  
§1º. As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra 
incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade obrigada a 
transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber.  
§2º. Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o calculo das 
cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior 
aquele em que se elaborar a proposta orçamentária do governo obrigado a 
transferência.  
Art. 7°. A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:  
I - Abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecidas 
as disposições do artigo 43;  
II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito 
por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa.  
§1º. Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos 
que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua 
cobertura.  
§2°. O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens 
imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem 
especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que 
juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício.  
§3º. A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante 
a operações de crédito, poderá constar da própria Lei de Orçamento.  
Art. 8º. A discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do 
Governo ou unidade administrativa, a que se refere o artigo 2º, § 1º, incisos 
III e IV obedecerá à forma do Anexo n. 2.  
§1°. Os itens da discriminação da receita e da despesa, mencionados nos 
artigos 11, § 4°, e 13, serão identificados por números de códigos decimal, 
na forma dos Anexos ns. 3 e 4.  
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§2º. Completarão os números do código decimal referido no parágrafo 
anterior os algarismos caracterizadores da classificação funcional da 
despesa, conforme estabelece o Anexo n. 5.  
§3°. O código geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adoção de 
códigos locais.  
 
 

Capítulo II 
Da receita 

 
Art. 9º. Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito 
publico, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos 
da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinado-se o seu 
produto ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas 
entidades. 

Art. 10. (Vetado).  
Art. 11. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: 
Receitas Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 
1.939, DOU 21.05.1982) 
§1º. São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, 
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as 
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em 
Despesas Correntes. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, DOU 21.05.1982) 
§2º. São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos 
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, 
de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em 
Despesas de Capital e, ainda, o superavit do Orçamento Corrente. (Redação 
dada pelo Decreto Lei nº 1.939, DOU 21.05.1982) 
§3º. O superavit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos 
totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se 
refere o Anexo nº 1, não constituirá item de receita orçamentária. (Redação 
dada pelo Decreto Lei nº 1.939, DOU 21.05.1982) 
§4º. A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: (Redação dada 
pelo Decreto Lei nº 1.939, DOU 21.05.1982) 

RECEITAS CORRENTES  
RECEITA TRIBUTÁRIA  

Impostos 
Taxas  
Contribuições de Melhoria  

RECEITA DE CONTRIBUIÇOES  
RECEITA PATRIMONIAL  
RECEITA AGROPECUÁRIA  
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RECEITA INDUSTRIAL  
RECEITA DE SERVIÇOS  
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  
OUTRAS RECEITAS CORRENTES  
RECEITAS DE CAPITAL  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ALIENAÇÃO DE BENS  
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  

 
 

Capítulo III 
Da despesa 

 
Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:  
 

DESPESAS CORRENTES  
Despesas de Custeio.  
Transferências Correntes.  

 
DESPESAS DE CAPITAL  

Investimentos. 
Inversões Financeiras.  
Transferências de Capital.  

 
§1º. Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção 
de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras 
de conservação e adaptação de bens imóveis.  
§2º. Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para 
despesas as quais não corresponda contraprestação direta em bens ou 
serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à 
manifestação de outras entidades de direito público ou privado.  
§3º. Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências 
destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, 
distinguindo-se como:  
I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou 
privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa;  
II - subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou 
privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.  
§4º. Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a 
execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis 
considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os 
programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e 
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material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que 
não sejam de caráter comercial ou financeiro.  
§5º. Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a:  
I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização;  
II - aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades 
de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe 
aumento do capital;  
III - constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que 
visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias 
ou de seguros.  
§6º. São Transferências de Capital as dotações para investimentos ou 
inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado 
devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou 
serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, 
segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente 
anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública.  
Art. 13. Observadas as categorias econômicas do art. 12, a discriminação ou 
especificação da despesa por elementos, em cada unidade administrativa ou 
órgão de governo, obedecerá ao seguinte esquema:  
 

DESPESAS CORRENTES 
Despesas de Custeio  

Pessoa Civil.  
Pessoal Militar.  
Material de Consumo.  
Serviços de Terceiros.  
Encargos Diversos.  

 
Transferências Correntes  

Subvenções Sociais.  
Subvenções Econômicas.  
Inativos. 
Pensionistas. 
Salário Família e Abono Familiar.  
Juros da Dívida Pública.  
Contribuições de Previdência Social.  
Diversas Transferências Correntes.  

 
DESPESAS DE CAPITAL 

Investimentos 
Obras Públicas.  
Serviços em Regime de Programação Especial.  
Equipamentos e Instalações.  
Material Permanente.  
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Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou 
Entidades Industriais ou Agrícolas.  

 
Inversões Financeiras  

Aquisição de Imóveis.  
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou 
Entidade Comerciais ou Financeiras.  
Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresa em 
Funcionamento.  
Constituição de Fundos Rotativos.  
Concessão de Empréstimos.  
Diversas Inversões Financeiras.  

 
Transferências de Capital  

Amortização da Dívida Pública.  
Auxílios para Obras Públicas.  
Auxílios para Equipamentos e Instalações.  
Auxílios para Inversões Financeiras.  
Outras Contribuições.  

 
Art. 14. Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços 
subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas 
dotações próprias. 
Parágrafo único - Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a 
unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão.  
Art. 15. Na Lei de Orçamento a discriminação da despesa far-se-á, no 
mínimo, por elementos.  
§1º. Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, 
material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração 
pública para consecução dos seus fins.  
§2º. Para efeito de classificação da despesa, considera-se material 
permanente o de duração superior a dois anos.  
 
 

Seção I 
Das despesas correntes 

 
Subseção Única 

Das transferências correntes 

 
I) Das Subvenções Sociais  

Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a 
concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de 
assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de 
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recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, revelar-se mais 
econômica.  
Parágrafo único - O valor das subvenções, sempre que possível, será 
calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou 
postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de 
eficiência previamente fixados.  
Art. 17. Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem 
julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas 
subvenções.  
 
II) Das Subvenções Econômicas  
Art. 18. A cobertura dos deficits de manutenção das empresas públicas, de 
natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas 
expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do 
Estado, do Município ou do Distrito Federal.  
Parágrafo único - Consideram-se, igualmente, como subvenções 
econômicas:  
a) as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e 
os preços de revenda, pelo Governo, de gêneros alimentícios ou outros 
materiais;  
b) as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de 
determinados gêneros ou materiais.  
Art. 19. A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer 
título, a empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções 
cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial.  
 
 

Seção II 
Das despesas de capital 

 
Subseção Primeira 
Dos investimentos 

 
Art. 20. Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento 
segundo os projetos de obras e de outras aplicações.  
Parágrafo único - Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, 
não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da 
despesa poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as 
Despesas de Capital.  
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Subseção Segunda 
Das transferências de capital 

 
Art. 21. A Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que 
se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins 
lucrativos.  
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se às transferências de 
capital à conta de fundos especiais ou dotações sob regime excepcional de 
aplicação.  
 
 

Título II 
Da proposta orçamentária 

 
Capítulo I 

Conteúdo e forma da proposta orçamentária 

 
Art. 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao 
Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis 
Orgânicas dos Municípios, compor-se-á:  
I - Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da situação 
econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada 
e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros 
compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação da política 
econômica-financeira do Governo; justificação da receita e despesa, 
particularmente no tocante ao orçamento de capital;  
II - Projeto de Lei de Orçamento;  
III - Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e 
despesa, constarão, em colunas distintas e para fins de comparação:  
a) A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que 
se elaborou a proposta;  
b) A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;  
c) A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;  
d) A despesa realizada no exercício imediatamente anterior;  
e) A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta; e  
f) A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta.  
IV - Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por 
dotações globais, em termos de metas visadas, decomposta em estimativa 
do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de 
justificação econômica, financeira, social e administrativa.  
Parágrafo único - Constará da proposta orçamentária, para cada unidade 
administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com 
indicação da respectiva legislação.  
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Capítulo II 
Da elaboração da proposta orçamentária 

 
Seção Primeira 

Das previsões plurienais 

 
Art. 23. As receitas e despesas de capital serão objeto de um Quadro de 
Recursos e de Aplicação de Capital, aprovado por decreto do Poder 
Executivo, abrangendo, no mínimo um triênio.  
Parágrafo único - O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital será 
anualmente reajustado acrescentando-se-lhe as previsões de mais um ano, 
de modo a assegurar a projeção contínua dos períodos.  
Art. 24. O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital abrangerá:  
I - as despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos 
especiais aprovados em lei e destinados a atender a regiões ou a setores da 
administração ou da economia;  
II - as despesas à conta de fundos especiais e, como couber, as receitas que 
os constituam;  
III - em anexos, as despesas de capital das entidades referidas no Título X 
desta lei, com indicação das respectivas receitas, para as quais forem 
previstas transferências de capital.  
Art. 25. Os programas constantes do Quadro de Recursos e de Aplicação de 
Capital, sempre que possível, serão correlacionados a metas objetivas em 
termos de realização de obras e de prestação de serviços.  
Parágrafo único - Consideram-se metas os resultados que se pretendem 
obter com a realização de cada programa.  
Art. 26. A proposta orçamentária conterá o programa anual atualizado dos 
investimentos, inversões financeiras e transferências previstos no Quadro 
de Recursos e de Aplicação de Capital.  
 
 

Seção Segunda 
Das previsões anuais 

 
Art. 27. As propostas parciais de orçamento guardarão estrita conformidade 
com a política econômica-financeira, o programa anual de trabalho do 
Governo e, quando fixado, o limite global máximo para o orçamento de 
cada unidade administrativa.  
Art. 28. As propostas parciais das unidades administrativas, organizadas 
em formulário próprio, serão acompanhadas de:  
I - tabelas explicativas da despesa, sob a forma estabelecida no artigo 22, 
inciso III, letras d, e e f; 
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II - justificação pormenorizada de cada dotação solicitada, com a indicação 
dos atos de aprovação de projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo 
início ou prosseguimento ela se destina.  
Art. 29. Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar 
demonstrações mensais da receita arrecadada, segundo as rubricas, para 
servirem de base a estimativa da receita, na proposta orçamentária.  
Parágrafo único - Quando houver órgão central de orçamento, essas 
demonstrações ser-lhe-ão remetidas mensalmente.  
Art. 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se 
refere o artigo anterior à arrecadação dos três últimos exercícios, pelo 
menos, bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que 
possam afetar a produtividade de cada fonte de receita.  
Art. 31. As propostas orçamentárias parciais serão revistas e coordenadas na 
proposta geral, considerando-se a receita estimada e as novas 
circunstâncias.  
 
 

Título III 
Da elaboração da lei de orçamento 

 
Art. 32. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas 
Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo 
considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente.  
Art. 33. Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que 
visem a:  
a) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando 
provada, nesse ponto a inexatidão da proposta;  
b) conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado 
pelos órgãos competentes;  
c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não 
esteja anteriormente criado;  
d) conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em 
resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções.  
 
 

Título IV 
Do exercício financeiro 

 
Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.  
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:  
I - as receitas nele arrecadadas;  
II - as despesas nele legalmente empenhadas.  
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Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não 
pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não 
processadas.  
Parágrafo único - Os empenhos que sorvem à conta de créditos com 
vigência plurienal, que não tenham sido liquidados, só serão computados 
como Restos a Pagar no último ano de vigência do crédito.  
Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento 
respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, 
que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a 
Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o 
encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de 
dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, 
obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.  
Art. 38. Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício, 
quando a anulação ocorrer após o encerramento deste considerar-se-á 
receita do ano em que se efetivar.  
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 
tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 
arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. . (Redação dada pelo 
Decreto Lei 1.735, DOU 21.12.1979)  
§1º. Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 
para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 
Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a 
respectiva receita será escriturada a esse título. (Parágrafo acrescentado pelo 
Decreto Lei 1.735, DOU 21.12.1979)  
§2º. Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e 
multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 
Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 
contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 
exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, 
custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 
públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis 
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações 
em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra 
garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. (Parágrafo 
acrescentado pelo Decreto Lei 1.735, DOU 21.12.1979)  
§3º. O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será 
convertido ao correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial 
oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela 
autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida 
Ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros 
de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 
(Parágrafo acrescentado pelo Decreto Lei 1.735, DOU 21.12.1979)  
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§4º. A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos 
parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 
atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o 
art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 
Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Parágrafo acrescentado pelo 
Decreto Lei 1.735, DOU 21.12.1979)  
§5º. A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 
Fazenda Nacional. (Redação dada ao artigo pelo Decreto-lei 1.735, DOU 
21.12.1979)  
 
 

Título V 
Dos créditos adicionais 

 
Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas 
ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.  
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:  
I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;  
II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica;  
III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em 
caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.  
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e 
abertos por decreto executivo.  
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da 
existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida 
de exposição justificativa.  
§1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não 
comprometidos:  
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 
anterior;  
II - os provenientes de excesso de arrecadação;  
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias 
ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;  
IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que 
juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-las.  
§2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo 
financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos 
créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas.  
§3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo 
positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista 
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.  
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§4°. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de 
arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários 
abertos no exercício.  
Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder 
Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.  
Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro 
em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto 
aos especiais e extraordinários.  
Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie 
do mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível.  
 
 

Título VI 
Da execução do orçamento 

 
Capítulo I 

Da programação da despesa 
 
Art. 47. Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento e com 
base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de 
cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada 
a utilizar.  
Art. 48. A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos 
seguintes objetivos:  
a) assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil a soma de recursos 
necessários e suficientes a melhor execução do seu programa anual de 
trabalho;  
b) manter, durante o exercício, na medida do possível o equilíbrio entre a 
receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo 
eventuais insuficiências de tesouraria.  
Art. 49. A programação da despesa orçamentária, para feito do disposto no 
artigo anterior, levará em conta os créditos adicionais e as operações extra-
orçamentárias.  
Art. 50. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, 
observados o limite da dotação e o comportamento da execução 
orçamentária.  
 
 

Capítulo II 
Da receita 

 
Art. 51. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o 
estabeleça, nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização 
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orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por 
motivo de guerra.  
Art. 52. São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras 
rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato.  
Art. 53. O lançamento da receita, o ato da repartição competente, que 
verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e 
inscreve o débito desta.  
Art. 54. Não será admitida a compensação da observação de recolher rendas 
ou receitas com direito creditório contra a Fazenda Pública.  
Art. 55. Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias 
que arrecadarem.  
§1º. Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga, a soma 
arrecadada, proveniência e classificação, bem como a data a assinatura do 
agente arrecadador. 
§2º. Os recibos serão fornecidos em uma única via.  
Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância 
ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para 
criação de caixas especiais.  
Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei 
serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, 
todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de 
crédito, ainda que não previstas no Orçamento.  
 
 

Capítulo III 
Da despesa 

 
Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente 
que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de 
implemento de condição.  
Art. 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos 
concedidos. (Redação dada pela Lei nº 6.397, DOU 13.12.1976) 
§1º. Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos 
Municípios empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que 
o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 6.397, DOU 13.12.1976) 
§2º. Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por 
qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do 
término do mandato do Prefeito. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 6.397, 
DOU 13.12.1976) 
§3º. As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos 
comprovados de calamidade pública. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 6.397, 
DOU 13.12.1976) 
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§4º. Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados 
em desacordo com o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sem 
prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do Art. 1º, inciso V, do 
Decreto-lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967. Parágrafo acrescentado pela Lei 
nº 6.397, DOU 13.12.1976) 
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.  
§1º. Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a 
emissão da nota de empenho.  
§2º. Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se 
possa determinar.  
§3º - É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, 
sujeitas a parcelamento.  
Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota 
de empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a 
importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação 
própria.  
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após 
sua regular liquidação.  
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido 
pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do 
respectivo crédito.  
§1°. Essa verificação tem por fim apurar:  
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;  
II - a importância exata a pagar;  
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.  
§2º. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados 
terá por base:  
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;  
II - a nota de empenho;  
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do 
serviço.  
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade 
competente, determinando que a despesa seja paga.  
Parágrafo único - A ordem de pagamento só poderá ser exarada em 
documentos processados pelos serviços de contabilidade.  
Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria 
regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, em 
casos excepcionais, por meio de adiantamento.  
Art. 66. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão, 
quando expressamente determinado na Lei de Orçamento, ser 
movimentadas por órgãos centrais de administração geral.  
Parágrafo único - É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de 
pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada 
indispensável à movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros 
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comuns às unidades interessadas, a que se realize em obediência à 
legislação específica.  
Art. 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de 
sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à 
conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de 
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para 
esse fim.  
Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas 
expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a 
servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de 
realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de 
aplicação.  
Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável 
por dois adiantamentos. 
Art. 70. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e 
serviços serão regulados em lei, respeitado o princípio da concorrência.  
 
 

Título VII 
Dos fundos especiais 

 
Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, 
por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, 
facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.  
Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a turnos especiais 
far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos 
adicionais.  
Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo 
positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o 
exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.  
Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas 
peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer 
modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente.  
 
 

Título VIII 
Do controle da execução orçamentária 

 
Capítulo I 

Disposições gerais 
 
Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:  
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I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a 
realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;  
II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por 
bens e valores públicos;  
III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos 
monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.  
 
 

Capítulo II 
Do controle interno 

 
Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere 
o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente.  
Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será 
prévia, concomitante e subseqüente.  
Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída 
em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, 
levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por 
bens ou valores públicos.  
Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a 
outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso III do 
artigo 75.  
Parágrafo único - Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de 
unidades de medida, previamente estabelecidos para cada atividade.  
Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes 
verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a 
cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse 
fim.  
 
 

Capítulo III 
Do controle externo 

 
Art. 81. O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá 
por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal 
emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento.  
Art. 82. O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder 
Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições ou nas Leis Orgânicas 
dos Municípios.  
§1º. As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, 
com Parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.  
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§2º. Quando, no Município, não houver Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores 
para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer. 
 
 

Título IX 
Da contabilidade 

 
Capítulo I 

Disposições gerais 
 
Art. 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação 
de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, 
administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. 
Art. 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou 
dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de 
contabilidade.  
Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a 
permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento 
da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços 
industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação 
dos resultados econômicos e financeiros.  
Art. 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais 
efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas.  
Art. 87. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de 
ajustes ou contratos em que a administração pública for parte.  
Art. 88. Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do 
devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e data do 
vencimento, quando fixada.  
Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração 
orçamentária, financeira patrimonial e industrial. 
 
 

Capítulo II 
Da contabilidade orçamentária e financeira 

 
Art. 90. A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante 
dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa 
realizada, à conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis.  
Art. 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as 
especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais.  
Art. 92. A dívida flutuante compreende:  
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;  
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II - os serviços da dívida a pagar;  
III - os depósitos;  
IV - os débitos de tesouraria.  
Parágrafo único - O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por 
credor distinguindo-se as despesas processadas das não processadas.  
Art. 93. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza 
financeira, não compreendidas na execução orçamentária, serão também 
objeto de registro, individuação e controle contábil.  
 
 

Capítulo III 
Da contabilidade patrimonial e industrial 

 
Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, 
com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de 
cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.  
Art. 95. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e 
imóveis.  
Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o 
inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da 
escrituração sintética na contabilidade.  
Art. 97. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, ter-se-á o 
registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se sua efetivação.  
Art. 98. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade 
superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio 
orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. 
Parágrafo único - A dívida fundada será escriturada com individuação e 
especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos 
empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros.  
Art. 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como 
empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial para 
determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da 
escrituração patrimonial e financeira comum.  
Art. 100. As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os 
resultados da execução orçamentária, bem como as variações 
independentes dessa execução e as superveniências e insubsistência ativas e 
passivas, constituirão elementos da conta patrimonial.  
 
 

Capítulo IV 
Dos balanços 

 
Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço 
Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na 
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Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos números 12, 
13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos Anexos números 1, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17.  
Art. 102. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas 
previstas em confronto com as realizadas.  
Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa 
orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza 
extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do 
exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.  
Parágrafo único - Os Restos a Pagar do exercício serão computados na 
receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa 
orçamentária.  
Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as 
alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da 
execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.  
Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:  
I - O Ativo Financeiro;  
II - O Ativo Permanente;  
III - O Passivo Financeiro;  
IV - O Passivo Permanente;  
V - O Saldo Patrimonial;  
VI - As Contas de Compensação.  
§1º. O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis 
independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.  
§2º. O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja 
mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.  
§3º. O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras, cujo 
pagamento independa de autorização orçamentária.  
§4º. O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que 
dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.  
§5º. Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, 
obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, 
imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.  
Art. 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá as normas 
seguintes:  
I - os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor 
nominal, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio 
vigente na data do balanço;  
II - os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de 
produção ou de construção;  
III - os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras.  
§1°. Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em 
moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondentes 
importâncias em moeda nacional.  
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§2º. As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em 
espécie serão levadas à conta patrimonial.  
§3º. Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis.  
 
 

Título X 
Das autarquias e outras entidades 

 
Art. 107. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência 
social ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições 
parafiscais da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 
terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se 
disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo.  
Parágrafo único - Compreendem-se nesta disposição as empresas com 
autonomia financeira e administrativa cujo capital pertencer, integralmente, 
ao Poder Público.  
Art. 108. Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-
se-ão ao orçamento da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal, pela inclusão:  
I - como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo 
previsto entre os totais das receitas e despesas;  
II - como subvenção econômica, na receita do orçamento da beneficiária, 
salvo disposição legal em contrário, do saldo negativo previsto entre os 
totais das receitas e despesas.  
§1º. Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, realizados por intermédio das entidades 
aludidas no artigo anterior, serão classificados como receita de capital 
destas e despesa de transferência de capital daqueles.  
§2º. As previsões para depreciação serão computadas para efeito de 
apuração do saldo líquido das mencionadas entidades.  
Art. 109. Os orçamentos e balanços das entidades compreendidas no artigo 
107 serão publicados como complemento dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal a que estejam 
vinculados.  
Art. 110. Os orçamentos e balanços das entidades já referidas, obedecerão 
aos padrões e normas instituídas por esta lei, ajustados às respectivas 
peculiaridades.  
Parágrafo único - Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão 
remetidos ao órgão central de contabilidade da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, para fins de incorporação dos resultados, 
salvo disposição legal em contrário.  
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Título XI 
Disposições finais 

 
Art. 111. O Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da 
Fazenda, além de outras apurações, para fins estatísticos, de interesse 
nacional, organizará e publicará o balanço consolidado das contas da União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e outras entidades, 
bem como um quadro estruturalmente idêntico, baseado em dados 
orçamentários.  
§1º. Os quadros referidos neste artigo terão a estrutura do Anexo n. 1.  
§2º. O quadro baseado nos orçamentos será publicado até o último dia do 
primeiro semestre do próprio exercício e o baseado nos balanços, até o 
último dia do segundo semestre do exercício imediato àquele a que se 
referirem.  
Art. 112. Para cumprimento do disposto no artigo precedente, a União, os 
Estados, os Municípios e o Distrito Federal remeterão ao mencionado órgão, 
até 30 de abril, os orçamentos do exercício, e até 30 de junho, os balanços do 
exercício anterior.  
Parágrafo único - O pagamento, pela União, de auxílio ou contribuição a 
Estados, Municípios ou Distrito Federal, cuja concessão não decorra de 
imperativo constitucional, dependerá de prova do atendimento ao que se 
determina neste artigo.  
Art. 113. Para fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho 
Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda atenderá a 
consultas, coligirá elementos, promoverá o intercâmbio de dados 
informativos, expedirá recomendações técnicas, quando solicitadas, e 
atualizará sempre que julgar conveniente, os anexos que integram a 
presente lei.  
Parágrafo único - Para os fins previstos neste artigo, poderão ser 
promovidas, quando necessário, conferências ou reuniões técnicas, com a 
participação de representantes das entidades abrangidas por estas normas.  
Art. 114. Os efeitos desta lei são contados a partir de 1º de janeiro de 1964 
para o fim da elaboração dos orçamentos e a partir de 1º de janeiro de 1965, 
quanto às demais atividades estatuídas. (Redação dada pela Lei nº 4.489, DOU 
24.11.1964) 
Art. 115. Revogam-se as disposições em contrário.  
Brasília, 17 de março de 1964; 143º da Independência e 76º da República. 
JOÃO GULART 
Abelardo Jurema 
Sylvio Borges de Souza Motta 
Jair Ribeiro 
João Augusto de Araújo Castro 
Waldyr Ramos Borges 
Expedito Machado 
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Oswaldo Costa Lima Filho 
Júlio Forquim Sambaquy 
Amaury Silva 
Anysio Botelho 
Wilson Fadul 
Antônio Oliveira Brito  
Egydio Michaelsen 
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LEI Nº 4.769 

LEI Nº 4.769, DE 9 DE SETEMBRO DE 1965 
(DOU 13.09.1965) 

 
 

Dispõe sobre o exercício da 
profissão de Técnico de 
Administração, e dá outras 
providências. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
 
Art. 1º. O Grupo da Confederação Nacional das Profissões Liberais, 
constante do Quadro de Atividades e Profissões, anexo à Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
é acrescido da categoria profissional de Técnico de Administração.  
§1º. (Vetado).  
§2º. Terão os mesmos direitos e prerrogativas dos bacharéis em 
Administração, para o provimento dos cargos de Técnico de Administração 
do Serviço Público Federal, os que hajam sido diplomados no exterior, em 
cursos regulares de administração, após a revalidação dos diplomas no 
Ministério da Educação e Cultura bem como os que, embora não 
diplomados, ou diplomados em outros cursos de ensino superior e médio, 
contem cinco anos, ou mais, de atividades próprias ao campo profissional 
de Técnico de Administração.  
Art. 2º. A atividade profissional de Técnico de Administração será exercida, 
como profissão liberal ou não, mediante:  
a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em 
geral, chefia intermediária, direção superior;  
b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, 
coordenação e controle dos trabalhos nos campos da administração, como 
administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, 
administração de material, administração financeira, relações públicas, 
administração mercadológica, administração de produção, relações 
industriais, bem como outros campos em que esses se desdobrem ou aos 
quais sejam conexos;  
c) Vetado.  
Art. 3º. O exercício da profissão de Técnico de Administração é privativo:  
a) dos bacharéis em Administração Pública ou de Empresas, diplomados no 
Brasil, em cursos regulares de ensino superior, oficial, oficializado ou 
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reconhecido, cujo currículo seja fixado pelo Conselho Federal de Educação, 
nos termos da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961; 
b) dos diplomados no exterior, em cursos regulares de Administração, após 
a revalidação do diploma no Ministério da Educação e Cultura, bem como 
dos diplomados, até à fixação do referido currículo, por cursos de 
bacharelado em Administração, devidamente reconhecidos; 
c) dos que, embora não diplomados nos termos das alíneas anteriores, ou 
diplomados em outros cursos superiores e de ensino médio, contem, na 
data da vigência desta lei, cinco anos, ou mais, de atividades próprias no 
campo profissional de Técnico de Administração definido no art. 2º. (Parte 
vetada e mantida pelo Congresso Nacional) 
Parágrafo único - A aplicação deste artigo não prejudicará a situação dos 
que, até a data da publicação desta Lei, ocupem o cargo de Técnico de 
Administração, os quais gozarão de todos os direitos e prerrogativas 
estabelecidos neste diploma legal. 
Art. 4º. Na administração pública, autárquica, é obrigatória, a partir da 
vigência desta Lei, a apresentação de diploma de Bacharel em 
Administração, para o provimento e exercício de cargos técnicos de 
administração, ressalvados os direitos dos atuais ocupantes de cargos de 
Técnico de Administração.  
§1º. Os cargos técnicos a que se refere este artigo serão definidos no 
regulamento da presente Lei, a ser elaborado pela Junta Executiva, nos 
termos do artigo 18.  
§2º. A apresentação do diploma não dispensa a prestação de concurso, 
quando exigido para o provimento do cargo.  
Art. 5º. Aos bacharéis em Administração é facultada a inscrição nos 
concursos, para provimento das cadeiras de Administração, existentes em 
qualquer ramo do ensino técnico ou superior, e nas dos cursos de 
Administração.  
Art. 6º. São criados o Conselho Federal de Técnicos de Administração 
(C.F.T.A.) e os Conselhos Regionais de Técnicos de Administração (C. R. T. 
A.), constituindo em seu conjunto uma autarquia dotada de personalidade 
jurídica de direito público, com autonomia técnica, administrativa e 
financeira, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.  
Art. 7º. O Conselho Federal de Técnicos de Administração, com sede em 
Brasília, Distrito Federal, terá por finalidade:  
a) propugnar por uma adequada compreensão dos problemas 
administrativos e sua racional solução;  
b) orientar e disciplinar o exercício da profissão de Técnico de 
Administração;  
c) elaborar seu regimento interno;  
d) dirimir dúvidas suscitadas nos Conselhos Regionais;  
e) examinar, modificar e aprovar os regimentos internos dos Conselhos 
Regionais;  

LEI Nº 4.769



263 
 

f) julgar, em última instância, os recursos de penalidades impostas pelos 
C.R.T.A.;  
g) votar e alterar o Código de Deontologia Administrativa, bem como zelar 
pela sua fiel execução, ouvidos os C.R.T.A.;  
h) aprovar anualmente o orçamento e as contas da autarquia;  
i) promover estudos e campanhas em prol da racionalização administrativa 
do País.  
Art. 8º. Os Conselhos Regionais de Técnicos de Administração (C.R.T.A.), 
com sede nas Capitais dos Estados no Distrito Federal, terão por finalidade:  
a) dar execução às diretrizes formuladas pelo Conselho Federal de Técnicos 
de Administração;  
b) fiscalizar, na área da respectiva jurisdição, o exercício da profissão de 
Técnico de Administração;  
c) organizar e manter o registro de Técnicos de Administração;  
d) julgar as infrações e impor as penalidades referidas nesta Lei;  
e) expedir as carteiras profissionais dos Técnicos de Administração;  
f) elaborar o seu regimento interno para exame e aprovação pelo C.F.T.A.  
g) eleger um delegado e um suplente para a assembléia de eleição dos 
membros do Conselho Federal, de que trata a alínea a do art.9º. (Alínea 
acrescentada pela Lei nº 6.642, DOU 15.05. 1979)  
Art. 9º. O Conselho Federal de Administração compor-se-á de brasileiros 
natos ou naturalizados, que satisfaçam as exigências desta lei, e será 
constituído por tantos membros efetivos e respectivos suplentes quantos 
forem os Conselhos Regionais, eleitos em escrutínio secreto e por maioria 
simples de votos nas respectivas regiões. (Redação dada pela Lei nº 8.873, 
DOU 27.04.1994) 
a) nove membros efetivos, eleitos em escrutínio secreto e maioria absoluta 
de votos, em assembléia dos delegados dos Conselhos Regionais, que, por 
sua vez, elegerão entre si, o respectivo Presidente. (Redação dada pela Lei nº 
6.642, DOU 15.05.1979)  
b) nove suplentes eleitos juntamente com os membros efetivos.  
Parágrafo único. Dois terços, pelo menos, dos membros efetivos, assim 
como dos membros suplentes, serão necessariamente bacharéis em 
Administração, salvo nos Estados em que, por motivos relevantes, isso não 
seja possível.  
Art. 10. A renda do C.F.T.A. é constituída de:  
a) vinte por cento (20%) da renda bruta dos C.R.T.A., com exceção dos 
Iegados, doações ou subvenções;  
b) doações e legados;  
c) subvenções dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, ou de 
emprêsas e instituições privadas;  
d) rendimentos patrimoniais;  
e) rendas eventuais.  
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Art. 11. Os Conselhos Regionais de Administração com até doze mil 
administradores inscritos, em gozo de seus direitos profissionais, serão 
constituídos de nove membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos da 
mesma forma estabelecida para o Conselho Federal. (Redação dada pela Lei nº 
8.873, DOU 27.04.1994) 
§1º. Os Conselhos Regionais de Administração com número de 
administradores inscritos superior ao constante do caput deste artigo 
poderão, através de deliberação da maioria absoluta do Plenário e em 
sessão específica, criar mais uma vaga de Conselheiro efetivo e respectivo 
suplente para cada contingente de três mil administradores excedente de 
doze mil, até o limite de vinte e quatro mil. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
8.873, DOU 27.04.1994) 
Art. 12. A renda dos C.R.T.A. será constituída de:  
a) oitenta por cento (80%) da anuidade estabelecida pelo C.F.T.A. e 
revalidada trienalmente;  
b) rendimentos patrimoniais;  
c) doações e legados;  
d) subvenções e auxílios dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, ou, 
ainda, de empresas e, instituições particulares;  
e) provimento das multas aplicadas;  
f) rendas eventuais.  
Art. 13. Os mandatos dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais de Administração serão de quatro anos, permitida uma reeleição. 
(Redação dada pela Lei nº 8.873, DOU 27.04.1994) 
Parágrafo único - A renovação dos mandatos dos membros dos Conselhos 
referidos no caput deste artigo será de um terço e de dois terços, 
alternadamente, a cada biênio. (Redação dada pela Lei nº 8.873, DOU 
27.04.1994) 
Art. 14. Só poderão exercer a profissão de Técnico de Administração os 
profissionais devidamente registrados nos C.R.T.A., pelos quais será 
expedida a carteira profissional.  
§1º. A falta do registro torna ilegal, punível, o exercício da profissão de 
Técnico de Administração.  
§2º. A carteira profissional servirá de prova para fins de exercício 
profissional, de carteira de identidade, e terá fé em todo o território 
nacional.  
Art. 15. Serão obrigatoriamente registrados nos C.R.T.A. as empresas, 
entidades e escritórios técnicos que explorem, sob qualquer forma, 
atividades do Técnico de Administração, enunciadas nos termos desta Lei.  
§1º. Vetado.  
§2º. O registro a que se referem este artigo será feito gratuitamente pelos 
C.R.T.A.  
Art. 16. Os Conselhos Regionais de Técnicos de Administração aplicarão 
penalidades aos infratores dos dispositivos desta Lei, as quais poderão ser:  
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a) multa de 5% (cinco por cento) a 50% (cinqüenta por cento) do maior 
salário-mínimo, vigente no País aos infratores de qualquer artigo;  
b) suspensão de seis meses a um ano ao profissional que demonstrar 
incapacidade técnica no exercício da profissão, assegurando-lhe ampla 
defesa;  
c) suspensão, de um a cinco anos, ao profissional que, no âmbito de sua 
atuação, fôr responsável, na parte técnica, por falsidade do documento, ou 
por dolo, em parecer ou outro documento que assinar.  
§1º. Vetado.  
§2º. No caso de reincidência da mesma infração, praticada dentro do prazo 
de cinco anos, após a primeira, além da aplicação da multa em dôbro, será 
determinado o cancelamento do registro profissional.  
Art. 17. Os Sindicatos e Associações Profissionais de Técnicos de 
Administração cooperarão com o C.F.T.A. para a divulgação das modernas 
técnicas de administração, no exercício da profissão.  
Art. 18. Para promoção das medidas preparatórias à execução desta Lei, 
será constituída por decreto do Presidente da República, dentro de 30 dias, 
uma Junta Executiva integrada de dois representantes indicados pelo DASP, 
ocupantes de cargo de Técnico de Administração; de dois bacharéis em 
Administração, indicados pela Fundação Getúlio Vargas; de três bacharéis 
em Administração, representantes das Universidades que mantenham 
curso superior de Administração, um dos quais indicado pela Fundação 
Universidade de Brasília e os outros dois por indicação do Ministro da 
Educação.  
Parágrafo único. Os representantes de que trata este artigo serão indicados 
ao Presidente da República em lista dúplice.  
Art. 19. À Junta Executiva de que trata o artigo anterior caberá:  
a) elaborar o projeto de regulamento da presente Lei e submetê-lo à 
aprovação do Presidente da República;  
b) proceder ao registro, como Técnico de Administração, dos que o 
requererem, nos termos do art. 3º;  
c) estimular a iniciativa dos Técnicos de Administração na criação de 
associações profissionais e sindicatos;  
d) promover, dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a realização das primeiras 
eleições, para a formação do Conselho Federal de Técnicos de 
Administração (C.F.T.A.) e dos Conselhos Regionais de Técnicos de 
Administração (C.R.T.A.).  
§1º. Será direta a eleição de que trata a alínea d deste artigo, nela votando 
todos os que forem registrados, nos termos da alínea b . 
§2º. Ao formar-se o C.F.T.A., será extinta a Junta Executiva, cujo acervo e 
cujos cadastros serão por ele absorvidos.  
Art. 20. O disposto nesta Lei só se aplicará aos serviços municipais, às 
empresas privadas e às autarquias e sociedades de economia mista dos 
Estados e Municípios, após comprovação, pelos Conselhos Técnicos de 
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Administração, da existência, nos Municípios em que esses serviços, 
empresas, autarquias ou sociedades de economia mista tenham sede, de 
técnicos legalmente habilitados, em número suficiente para o atendimento 
nas funções que lhes são próprias.  
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.  
Brasília, 9 de setembro de 1965; 144º da Independência e 77º da República.  
H. CASTELLO BRANCO  
Arnaldo Sussekind  
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LEI Nº 4.923 

LEI Nº 4.923, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1965 
(DOU 29.12.1965) 

 
 

Institui o cadastro permanente 
das admissões e dispensas de 
empregados, estabelece medidas 
contra o desemprego e de 
assistência aos desempregados, 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, em caráter permanente, no Ministério do Trabalho e 
Previdência Social, o registro das admissões e dispensas de empregados nas 
empresas abrangidas pelo sistema da Consolidação das Leis do Trabalho. 
§1º. As empresas que dispensarem ou admitirem empregados ficam 
obrigadas a fazer a respectiva comunicação às Delegacias Regionais do 
Trabalho, mensalmente, até o dia sete do mês subseqüente ou como 
estabelecido em regulamento, em relação nominal por estabelecimento, da 
qual constará também a indicação da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social ou, para os que ainda não a possuírem, nos termos da lei, os dados 
indispensáveis à sua identificação pessoal. (Renumerado do parágrafo único 
pela Medida Provisória nº 2.164-41, DOU 27.08.2001) 
§2º. O cumprimento do prazo fixado no § 1º será exigido a partir de 1º de 
janeiro de 2001. (Parágrafo acrescentado pela Medida Provisória nº 2.164-41, 
DOU 27.08.2001) 
Art. 2º. A empresa que, em face de conjuntura econômica, devidamente 
comprovada, se encontrar em condições que recomendem, transitoriamente, 
a redução da jornada normal ou do número de dias do trabalho, poderá 
fazê-lo, mediante prévio acordo com a entidade sindical representativa dos 
seus empregados, homologado pela Delegacia Regional do Trabalho, por 
prazo certo, não excedente de 3 (três) meses, prorrogável, nas mesmas 
condições, se ainda indispensável, e sempre de modo que a redução do 
salário mensal resultante não seja superior a 25% (vinte e cinco por cento) 
do salário contratual, respeitado o salário-mínimo regional e reduzidas 
proporcionalmente a remuneração e as gratificações de gerentes e diretores. 
§1º. Para o fim de deliberar sobre o acordo, a entidade sindical profissional 
convocará assembléia geral dos empregados diretamente interessados, 
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sindicalizados ou não, que decidirão por maioria de votos, obedecidas as 
normas estatutárias. 
§2º. Não havendo acordo, poderá a empresa submeter o caso à Justiça do 
Trabalho, por intermédio da Junta de Conciliação e Julgamento ou, em sua 
falta, do Juiz de Direito, com jurisdição na localidade. Da decisão de 
primeira instância caberá recurso ordinário, no prazo de 10 (dez) dias, para 
o Tribunal Regional do Trabalho da correspondente Região, sem efeito 
suspensivo. 
§3º. A redução de que trata o artigo não é considerada alteração unilateral 
do contrato individual de trabalho para os efeitos do disposto no art. 468 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
Art. 3º. As empresas que tiverem autorização para redução de tempo de 
trabalho, nos termos do art. 2º e seus parágrafos, não poderão, até 6 (seis) 
meses depois da cessação desse regime admitir novos empregados, antes de 
readmitirem os que tenham sido dispensados pelos motivos que hajam 
justificado a citada redução ou comprovarem que não atenderam, no prazo 
de 8 (oito) dias, ao chamado para a readmissão. 
§1º. O empregador notificará diretamente o empregado para reassumir o 
cargo, ou, por intermédio da sua entidade sindical, se desconhecida sua 
localização, correndo o prazo de 8 (oito) dias a partir da data do 
recebimento da notificação pelo empregado ou pelo órgão de classe, 
conforme o caso. 
§2º. O disposto neste artigo não se aplica aos cargos de natureza técnica. 
Art. 4º. É igualmente vedado às empresas mencionadas no art. 3º, nas 
condições e prazos nele contidos, trabalhar em regime de horas 
extraordinárias, ressalvadas estritamente as hipóteses previstas no art. 61, e 
seus parágrafos 1º e 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, de acordo com o 
disposto nos artigos seguintes e na forma que for estabelecida em 
regulamento, um plano de assistência aos trabalhadores que, após 120 
(cento e vinte) dias consecutivos de serviço na mesma empresa, se 
encontrarem desempregados ou venham a se desempregar, por dispensa 
sem justa causa ou por fechamento total ou parcial da empresa. 
§1º. A assistência a que se refere este artigo será prestada pelas Delegacias 
Regionais do Trabalho e consistirá num auxílio em dinheiro, não excedente 
de 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo local devido, até o prazo 
máximo de 6 (seis) meses, a partir do mês seguinte àquele a que 
corresponder o número de meses computados no cálculo da indenização 
paga na forma da legislação trabalhista, observadas as bases que forem 
estabelecidas no regulamento, dentro das possibilidades do Fundo de que 
trata o art. 6º. 
§2º. Será motivo de cancelamento do pagamento do auxílio a recusa, por 
parte do desempregado, de outro emprego apropriado ou de readmissão, 
na hipótese prevista no art. 3º na empresa de que tiver sido dispensado. 
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§3º. O auxílio a que se refere o § 1º não é acumulável com o salário nem com 
quaisquer dos benefícios concedidos pela Previdência Social, não sendo, 
outrossim, devido quando o trabalhador tiver renda própria de qualquer 
natureza que lhe assegure a subsistência. 
§4º. É condição essencial à percepção do auxílio a que se refere o § 1º o 
registro do desempregado no órgão competente, conforme estabelecer o 
regulamento desta Lei. 
§5º. Nos casos de emergência ou de grave situação social, poderá o Fundo 
de Assistência ao Desempregado, a que se refere o artigo 6º e mediante 
expressa autorização do Ministro do Trabalho e Previdência Social, prestar 
ajuda financeira a trabalhadores desempregados, na hipótese da 
impossibilidade do seu reemprego imediato. (Parágrafo acrescentado pelo 
Decreto-Lei nº 1.107, DOU 19.06.1970) 
Art. 6º. Para atender ao custeio do plano a que se refere o art. 5, fica o Poder 
Executivo autorizado a constituir um Fundo de Assistência ao 
Desempregado, pelo qual exclusivamente correrão as respectivas despesas. 
Parágrafo único - A integralização do Fundo de que trata este artigo se fará 
conforme dispuser o regulamento de que trata o art. 5º: 
a) pela contribuição das empresas correspondente a 1% (um por cento) 
sobre a base prevista no § 3º do art. 2º da Lei nº 4.357, de 16 de julho de 
1964, ficando reduzida para 2% (dois por cento) a percentagem ali 
estabelecida para o Fundo de Indenizações Trabalhistas; 
b) por 2/3 (dois terços) da conta "Emprego e Salário" a que alude o art. 18 
da Lei nº 4.589, de 11 de dezembro de 1964. 
Art. 7º. O atual Departamento Nacional de Emprego e Salário, do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social, criado pelo art. 2º da Lei nº 
4.589, de 11 de dezembro de 1964 fica desdobrado em Departamento 
Nacional de Mão-de-Obra (DNMO) e Departamento Nacional de Salário 
(DNS). 
§1º. Caberão ao DNMO as atribuições referidas nos itens V e X do art. 4º e 
no art. 20 da lei mencionada neste artigo; ao DNS as referidas nos itens I a 
IV e a ambos a referida no item XI do art. 4º da mesma lei. 
§2º. Caberão ainda ao DNMO as atribuições transferidas ao Ministério do 
Trabalho e Previdência Social, segundo o disposto nos artigos 115, item V e 
116, da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), na 
forma que se dispuser em regulamento. 
§3º. Aplica-se ao DNMO o disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 
4.589, ficando criado um cargo de Diretor-Geral em comissão, símbolo 2-C, 
processando-se o respectivo custeio pela forma prevista no art. 26 da mesma 
lei. 
§4º. Passa a denominar-se de Conselho Consultivo de Mão-de-Obra 
(CCMO) o Conselho referido no art. 5º da Lei nº 4.589, o qual funcionará 
junto ao DNMO, sob a presidência do respectivo Diretor- Geral, para os 
assuntos relativos a emprego. 
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§5º. A atribuição mencionada no art. 6º da Lei nº 4.589 passa a ser exercida 
pelo Conselho Nacional de Política Salarial (CNPS), criado pelo art. 8º da 
Lei n º 4.725, de 13 de julho de 1965, o qual, quando reunido para exercê-la, 
terá a composição acrescida com os representantes das categorias 
econômicas e profissionais, que integram a CCMO, de que trata o § 4º deste 
artigo. 
§6º. Enquanto as Delegacias Regionais do Trabalho não estiverem 
convenientemente aparelhadas, a atribuição mencionada no item I, letras "e" 
e "f" do art. 14 da Lei nº 4.589, continuará a cargo do IBGE, com o qual se 
articularão os órgãos respectivos do Ministério. 
§7º. As Delegacias Regionais do Trabalho no Estado da Guanabara e no 
Estado de São Paulo passarão a categoria especial, alterados os atuais cargos 
de Delegado Regional, símbolos 4-C e 3-C, respectivamente, para símbolo 2-
C, do mesmo modo que o cargo de Diretor, símbolo 5-C, do Serviço de 
Estatística da Previdência e Trabalho, para símbolo 3-C. 
Art. 8º. O Ministério do Trabalho e Previdência Social, através do 
Departamento Nacional de Mão-de-Obra, organizará agências de colocação 
de mão-de-obra, sobretudo nas regiões mais atingidas pelo desemprego, 
com a colaboração, para isto, do INDA, do IBRA, das entidades sindicais de 
empregados e empregadores e suas delegacias, do SESI, SESC, SENAI, 
SENAC e LBA. 
Art. 9º. Ressalvada a decisão que vier a ser tomada consoante o disposto no 
art. 16 da Lei nº 4.589, de 11 de dezembro de 1964, a conta especial 
"Emprego e Salário" de que trata o seu art. 18, inclusive os saldos 
transferidos de um para outro exercício, continuará a ser utilizada, nos 
exercícios de 1966 e seguintes, pela forma nele prevista, revogado seu 
parágrafo único, com exclusão, porém, das despesas com vencimentos e 
vantagens fixas do pessoal, já incluídas, de acordo com o art. 19 da mesma 
lei, na lei orçamentária do exercício de 1966 e observado o disposto nos 
parágrafos deste artigo. 
§1º. da conta de que trata este artigo, destinar-se-ão: 
a) 2/3 (dois terços) ao custeio do "Fundo de Assistência ao Desemprego", de 
acordo com o disposto no art. 6º da presente lei; 
b) 1/3 (um terço), para completar a instalação e para funcionamento dos 
órgãos criados, transformados ou atingidos pela mencionada Lei nº 4.589, 
com as alterações referidas no art. 7º desta Lei, e, em especial, para o 
reaparelhamento das Delegacias Regionais do Trabalho com o respectivo 
Serviço de Coordenação dos Órgãos Regionais, e das Delegacias de 
Trabalho Marítimo, assim como para complementar a confecção e 
distribuição de Carteiras Profissionais, de modo que se lhes assegure a 
plena eficiência dos serviços notadamente os da Inspeção do Trabalho, com 
a mais ampla descentralização local dos mesmos. 
§2º. A partir de 1º de janeiro de 1966, as atribuições referidas no art. 17 da 
Lei nº 4.589, passarão a ser exercidas pelo Departamento de Administração 
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do Ministério do Trabalho e Previdência Social, através de seus órgãos 
administrativos, cabendo ao respectivo Diretor- Geral a de que trata a letra 
"d" do mesmo artigo. 
§3º. O Grupo de Trabalho de que trata o art. 17 da Lei nº 4.589, no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, após o encerramento do exercício, apresentará sua 
prestação de contas para encaminhamento ao Tribunal de Contas, de acordo 
com o disposto no § 1º do art. 16 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 
55.784, de 19 de fevereiro de 1965, promovendo no mesmo prazo a 
transferência de seu acervo aos órgãos competentes do Ministério. 
Art. 10. A falta da comunicação a que se refere o parágrafo único do art. 1º 
desta Lei, no prazo ali estipulado, importará na aplicação automática de 
multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo regional, por 
empregado, de competência da Delegacia Regional do Trabalho. 
Parágrafo único - A multa prevista no artigo ficará reduzida para 1/9 (um 
nono) e 1/6 (um sexto) do salário-mínimo regional, por empregado, 
quando, antes de qualquer procedimento fiscal por parte do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social, a comunicação for feita, respectivamente, 
dentro de 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias, após o término do prazo fixado. 
Art. 11. A empresa que mantiver empregado não registrado, nos termos do 
art. 41 e seu parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, 
incorrerá na multa de valor igual a um salário-mínimo regional, por 
trabalhador não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. 
Art. 12. Dentro de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei será constituída 
uma Comissão de Estudo do Seguro-Desemprego, com 3 (três) 
representantes dos trabalhadores, 3 (três) dos empregadores, indicados em 
conjunto pelas Confederações Nacionais respectivas, e 3 (três) do Poder 
Executivo cada qual com direito a um voto, sob a presidência do Diretor-
Geral do DNMO, para elaborar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias 
improrrogáveis, anteprojeto de Lei de Seguro-Desemprego. 
§1º. A Comissão, tão logo instalada, utilizando os Fundos a que se refere a 
letra "a" do § 1º do art. 9º, contratará uma Assessoria, composta de 
sociólogos, atuários, economistas, estatísticos e demais pessoal que se faça 
preciso, para fazer os estudos técnicos apropriados, que permitam delimitar 
as necessidades de seguro e possibilidades de seu financiamento. 
§2º. O disposto nos artigos 5º, 6º, 9º e seu § 1º vigorará até que o Seguro-
Desemprego seja estabelecido por lei federal. 
§3º. - Os Fundos referidos nas letras "a" e "b" do § 1º do art. 9º, que 
apresentem saldo, serão transferidos à entidade que ficar com os encargos 
decorrentes do Seguro-Desemprego, quando este for estabelecido por lei 
federal. 
Art. 13. O regulamento a que se refere o art. 5º será expedido pelo Poder 
Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da vigência desta Lei. 
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário. 

LEI Nº 4.923



272 
 

 
Brasília, 23 de dezembro de 1965; 144º da Independência e 77º da República. 
 
H. CASTELLO BRANCO 
Octavio Gouveia de Bulhões 
Walter Peracchi Barcellos 
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LEI Nº 5.194 

LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966 
(DOU 27.12.1946, ret. DOU 04.01.1967) 

 
 

Regula o exercício das profissões 
de Engenheiro, Arquiteto e 
Engenheiro-Agrônomo, e dá 
outras providências. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO 
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:  
 
 

Título I 
Do exercício profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia 

 
Capítulo I 

Das atividades profissionais 
 

Seção I 
 
Caracterização e Exercício das Profissões  
Art. 1º. As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo são 
caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano que importem 
na realização dos seguintes empreendimentos:  
a) aproveitamento e utilização de recursos naturais;  
b) meios de locomoção e comunicações;  
c) edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus 
aspectos técnicos e artísticos;  
d) instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e 
extensões terrestres;  
e) desenvolvimento industrial e agropecuário.  
Art. 2º. O exercício, no País, da profissão de engenheiro, arquiteto ou 
engenheiro-agrônomo, observadas as condições de capacidade e demais 
exigências legais, é assegurado:  
a) aos que possuam, devidamente registrado, diploma de faculdade ou 
escola superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou 
reconhecidas, existentes no País;  
b) aos que possuam, devidamente revalidado e registrado no País, diploma 
de faculdade ou escola estrangeira de ensino superior de engenharia, 
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arquitetura ou agronomia, bem como os que tenham êsse exercício 
amparado por convênios internacionais de intercâmbio;  
c) aos estrangeiros contratados que, a critério dos Conselhos Federal e 
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, considerados a 
escassez de profissionais de determinada especialidade e o interesse 
nacional, tenham seus títulos registrados temporàriamente.  
Parágrafo único. O exercício das atividades de engenheiro, arquiteto e 
engenheiro-agrônomo é garantido, obedecidos os limites das respectivas 
licenças e excluídas as expedidas, a título precário, até a publicação desta 
Lei, aos que, nesta data, estejam registrados nos Conselhos Regionais.  
 
 

Seção II 
Do uso do título profissional 

 
Art. 3º. São reservadas exclusivamente aos profissionais referidos nesta Lei 
as denominações de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo, 
acrescidas obrigatòriamente, das características de sua formação básica.  
Parágrafo único. As qualificações de que trata este artigo poderão ser 
acompanhadas de designações outras referentes a cursos de especialização, 
aperfeiçoamento e pós-graduação.  
Art. 4º. As qualificações de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo 
só podem ser acrescidas à denominação de pessoa jurídica composta 
exclusivamente de profissionais que possuam tais títulos.  
Art. 5º. Só poderá ter em sua denominação as palavras engenharia, 
arquitetura ou agronomia a firma comercial ou industrial cuja diretoria fôr 
composta, em sua maioria, de profissionais registrados nos Conselhos 
Regionais.  
 
 

Seção III 
Do exercício ilegal da profissão 

 
Art. 6º. Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou 
engenheiro-agrônomo:  
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços público ou 
privado reservados aos profissionais de que trata esta lei e que não possua 
registro nos Conselhos Regionais;  
b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições 
discriminadas em seu registro;  
c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou 
empresas executoras de obras e serviços sem sua real participação nos 
trabalhos delas;  
d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade;  
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e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, 
exercer atribuições reservadas aos profissionais da engenharia, da 
arquitetura e da agronomia, com infringência do disposto no parágrafo 
único do Ed. extra 8º desta lei.  
 
 

Seção IV 
Atribuições profissionais e coordenação de suas atividades 

 
Art. 7º. As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do 
arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em: 
a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, 
paraestatais, autárquicas, de economia mista e privada;  
b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, 
estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento 
da produção industrial e agropecuária;  
c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e 
divulgação técnica;  
d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;  
e) fiscalização de obras e serviços técnicos;  
f) direção de obras e serviços técnicos;  
g) execução de obras e serviços técnicos;  
h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.  
Parágrafo único. Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos 
poderão exercer qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua 
no âmbito de suas profissões.  
Art. 8º. As atividades e atribuições enunciadas nas alíneas a , b , c , d , e e f 
do artigo anterior são da competência de pessoas físicas, para tanto 
legalmente habilitadas. 
Parágrafo único. As pessoas jurídicas e organizações estatais só poderão 
exercer as atividades discriminadas nos Ed. extra 7º, com excessão das 
contidas na alínea " a ", com a participação efetiva e autoria declarada de 
profissional legalmente habilitado e registrado pelo Conselho Regional, 
assegurados os direitos que esta lei Ihe confere. 
Art. 9º. As atividades enunciadas nas alíneas g e h do Ed. extra 7º, 
observados os preceitos desta lei, poderão ser exercidas, indistintamente, 
por profissionais ou por pessoas jurídicas. 
Art. 10. Cabe às Congregações das escolas e faculdades de engenharia, 
arquitetura e agronomia indicar, ao Conselho Federal, em função dos títulos 
apreciados através da formação profissional, em termos genéricos, as 
características dos profissionais por ela diplomados. 
Art. 11. O Conselho Federal organizará e manterá atualizada a relação dos 
títulos concedidos pelas escolas e faculdades, bem como seus cursos e 
currículos, com a indicação das suas características. 
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Art. 12. Na União, nos Estados e nos Municípios, nas entidades autárquicas, 
paraestatais e de economia mista, os cargos e funções que exijam 
conhecimentos de engenharia, arquitetura e agronomia, relacionados 
conforme o disposto na alínea "g" do Ed. extra 27, somente poderão ser 
exercidos por profissionais habilitados de acordo com esta lei. 
Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de 
engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, 
somente poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades 
competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem 
profissionais habilitados de acordo com esta lei. 
Art. 14. Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, 
laudos e atos judiciais ou administrativos, é obrigatória além da assinatura, 
precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a que 
interessarem, a menção explícita do título do profissional que os subscrever 
e do número da carteira referida no Ed. extra 56. 
Art. 15. São nulos de pleno direito os contratos referentes a qualquer ramo 
da engenharia, arquitetura ou da agronomia, inclusive a elaboração de 
projeto, direção ou execução de obras, quando firmados por entidade 
pública ou particular com pessoa física ou jurídica não legalmente 
habilitada a praticar a atividade nos termos desta lei. 
Art. 16. Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de 
qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas 
visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores do 
projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos 
responsáveis pela execução dos trabalhos. 
 
 

Capítulo II 

 
Art. 17. Os direitos de autoria de um plano ou projeto de engenharia, 
arquitetura ou agronomia, respeitadas as relações contratuais expressas 
entre o autor e outros interessados, são do profissional que os elaborar. 
Parágrafo único. Cabem ao profissional que os tenha elaborado os prêmios 
ou distinções honoríficas concedidas a projetos, planos, obras ou serviços 
técnicos.  
Art. 18. As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo 
profissional que o tenha elaborado. 
Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou 
plano original a prestar sua colaboração profissional, comprovada a 
solicitação, as alterações ou modificações deles poderão ser feitas por outro 
profissional habilitado, a quem caberá a responsabilidade pelo projeto ou 
plano modificado. 
Art. 19. Quando a concepção geral que caracteriza um plano ou, projeto for 
elaborada em conjunto por profissionais legalmente habilitados, todos serão 
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considerados co-autores do projeto, com os direitos e deveres 
correspondentes. 
Art. 20. Os profissionais ou organizações de técnicos especializados que 
colaborarem numa parte do projeto, deverão ser mencionados 
explicitamente como autores da parte que lhes tiver sido confiada, 
tornando-se mister que todos os documentos, como plantas, desenhos, 
cálculos, pareceres, relatórios, análises, normas, especificações e outros 
documentos relativos ao projeto, sejam por eles assinados. 
Parágrafo único. A responsabilidade técnica pela ampliação, 
prosseguimento ou conclusão de qualquer empreendimento de engenharia, 
arquitetura ou agronomia caberá ao profissional ou entidade registrada que 
aceitar esse encargo, sendo-lhe, também, atribuída a responsabilidade das 
obras, devendo o Conselho Federal dotar resolução quanto às 
responsabilidades das partes já executadas ou concluídas por outros 
profissionais. 
Art. 21. Sempre que o autor do projeto convocar, para o desempenho do seu 
encargo, o concurso de profissionais da organização de profissionais, 
especializados e legalmente habilitados, serão estes havidos como co-
responsáveis na parte que lhes diga respeito.  
Art. 22. Ao autor do projeto ou a seus prepostos é assegurado o direito de 
acompanhar a execução da obra, de modo a garantir a sua realização de 
acordo com as condições, especificações e demais pormenores técnicos nele 
estabelecidos. 
Parágrafo único. Terão o direito assegurado neste artigo, ao autor do 
projeto, na parte que lhes diga respeito, os profissionais especializados que 
participarem, como co-responsáveis, na sua elaboração. 
Art. 23. Os Conselhos Regionais criarão registros de autoria de planos e 
projetos, para salvaguarda dos direitos autorais dos profissionais que o 
desejarem. 
 
 

Título II 
Da fiscalização do exercício das profissões 

 
Capítulo I 

Dos órgãos fiscalizadores 

 
Art. 24. A aplicação do que dispõe esta lei e a fiscalização do exercício das 
profissões nela referidas serão, para a necessária harmonia e unidade de 
ação reguladas pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CONFEA). (Redação dada pelo Decreto Lei nº 620, DOU 
11.06.1969, ret. DOU 13.06.1969) 
Art. 25. Mantidos os já existentes, o Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia promoverá a instalação, nos Estados, Distrito 
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Federal e Territórios Federais, dos Conselhos Regionais necessários à 
execução desta lei, podendo, a ação de qualquer dêles, estender-se a mais de 
um Estado.  
§1º. A proposta de criação de novos Conselhos Regionais será feita pela 
maioria das entidades de classe e escolas ou faculdades com sede na nova 
Região, cabendo aos Conselhos atingidos pela iniciativa opinar e 
encaminhar a proposta à aprovação do Conselho Federal. 
§2º. Cada unidade da Federação só poderá ficar na jurisdição de um 
Conselho Regional.  
§3º. A sede dos Conselhos Regionais será no Distrito Federal, em capital de 
Estado ou de Território Federal. 
 
 

Capítulo II 
Do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

 
Seção I 

Da instituição do Conselho e suas atribuições 

 
Art. 26. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
(CONFEA), é a instância superior da fiscalização do exercício profissional 
da engenharia, da arquitetura e da agronomia. 
Art. 27. São atribuições do Conselho Federal:  
a) organizar o seu regimento interno e estabelecer normas gerais para os 
regimentos dos Conselhos Regionais;  
b) homologar os regimentos internos organizados pelos Conselhos 
Regionais;  
c) examinar e decidir em última instância os assuntos relativos no exercício 
das profissões de engenharia, arquitetura e agronomia, podendo anular 
qualquer ato que não estiver de acordo com a presente lei;  
d) tomar conhecimento e dirimir quaisquer dúvidas suscitadas nos 
Conselhos Regionais;  
e) julgar em última instância os recursos sobre registros, decisões e 
penalidades impostas pelos Conselhos Regionais;  
f) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e 
execução da presente lei, e, ouvidos os Conselhos Regionais, resolver os 
casos omissos;  
g) relacionar os cargos e funções dos serviços estatais, paraestatais, 
autárquicos e de economia mista, para cujo exercício seja necessário o título 
de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo;  
h) incorporar ao seu balancete de receita e despesa os dos Conselhos 
Regionais;  
i) enviar aos Conselhos Regionais cópia do expediente encaminhado ao 
Tribunal de Contas, até 30 (trinta) dias após a remessa;  
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j) publicar anualmente a relação de títulos, cursos e escolas de ensino 
superior, assim como, periodicamente, relação de profissionais habilitados;  
k) fixar, ouvido o respectivo Conselho Regional, as condições para que as 
entidades de classe da região tenham nele direito a representação;  
l) promover, pelo menos uma vez por ano, as reuniões de representantes 
dos Conselhos Federal e Regionais previstas no Ed. extra 53 desta lei;  
m) examinar e aprovar a proporção das representações dos grupos 
profissionais nos Conselhos Regionais;  
n) julgar, em grau de recurso, as infrações do Código de Ética Profissional 
do engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, elaborado pelas 
entidades de classe;  
o) aprovar ou não as propostas de criação de novos Conselhos Regionais;  
p) fixar e alterar as anuidades, emolumentos e taxas a pagar pelos 
profissionais e pessoas jurídicas referidos no Ed. extra 63.  
q) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitação, alienar 
bens imóveis. (Redação dada pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
Parágrafo único. Nas questões relativas a atribuições profissionais, decisão 
do Conselho Federal só será tomada com mínimo de 12 (doze) votos 
favoráveis.  
Art. 28. Constituem renda do Conselho Federal: (Redação dada pela Lei nº 
6.619, DOU 19.12.1978) 
I - quinze por cento do produto da arrecadação prevista nos itens I a V do 
art. 35; (Inciso acrescentado pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
II - doações, legados, juros e receitas patrimoniais; (Inciso acrescentado pela 
Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
III - subvenções; (Inciso acrescentado pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
IV - outros rendimentos eventuais. (Inciso acrescentado pela Lei nº 6.619, DOU 
19.12.1978) 
 
 

Seção II 
Da composição e organização 

 
Art. 29. O Conselho Federal será constituído por 18 (dezoito) membros, 
brasileiros, diplomados em Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, 
habilitados de acordo com esta lei, obedecida a seguinte composição:  
a) 15 (quinze) representantes de grupos profissionais, sendo 9 (nove) 
engenheiros representantes de modalidades de engenharia estabelecida em 
termos genéricos pelo Conselho Federal, no mínimo de 3 (três) 
modalidades, de maneira a corresponderem às formações técnicas 
constantes dos registros nele existentes; 3 (três) arquitetos e 3 (três) 
engenheiros-agrônomos;  
b) 1 (um) representante das escolas de engenharia, 1 (um) representante das 
escolas de arquitetura e 1 (um) representante das escolas de agronomia.  
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§ 1º. Cada membro do Conselho Federal terá 1 (um) suplente.  
§ 2º. O presidente do Conselho Federal será eleito, por maioria absoluta, 
dentre os seus membros.  
§ 3º. A vaga do representante nomeado presidente do Conselho será 
preenchida por seu suplente.  
Art. 30. Os representantes dos grupos profissionais referidos na alínea " a " 
do Ed. extra 29 e seus suplentes serão eleitos pelas respectivas entidades de 
classe registradas nas regiões, em assembléias especialmente convocadas 
para este fim pelos Conselhos Regionais, cabendo a cada região indicar, em 
forma de rodízio, um membro do Conselho Federal.  
Parágrafo único. Os representantes das entidades de classe nas assembléias 
referidas neste artigo serão por elas eleitos, na forma dos respectivos 
estatutos.  
Art. 31. Os representantes das escolas ou faculdades e seus suplentes serão 
eleitos por maioria absoluta de votos em assembléia dos delegados de cada 
grupo profissional, designados pelas respectivas Congregações.  
Art. 32. Os mandatos dos membros do Conselho Federal e do Presidente 
serão de 3 (três) anos.  
Parágrafo único. O Conselho Federal se renovará anualmente pelo terço de 
seus membros.  
 
 

Capítulo III 
Dos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

 
Seção I 

Da instituição dos Conselhos Regionais e suas atribuições 

 
Art. 33. Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CREA) são órgãos de fiscalização do exercício das profissões de 
engenharia, arquitetura e agronomia, em suas regiões.  
Art. 34. São atribuições dos Conselhos Regionais:  
a) elaborar e alterar seu regimento interno, submetendo-o à homologação 
do Conselho Federal.  
b) criar as Câmaras Especializadas atendendo às condições de maior 
eficiência da fiscalização estabelecida na presente lei;  
c) examinar reclamações e representações acerca de registros;  
d) julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração da presente 
lei e do Código de Ética, enviados pelas Câmaras Especializadas;  
e) julgar em grau de recurso, os processos de imposição de penalidades e 
multas;  
f) organizar o sistema de fiscalização do exercício das profissões reguladas 
pela presente lei;  
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g) publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos profissionais e firmas 
registrados;  
h) examinar os requerimentos e processos de registro em geral, expedindo 
as carteiras profissionais ou documentos de registro;  
i) sugerir ao Conselho Federal médias necessárias à regularidade dos 
serviços e à fiscalização do exercício das profissões reguladas nesta lei;  
j) agir, com a colaboração das sociedades de classe e das escolas ou 
faculdades de engenharia, arquitetura e agronomia, nos assuntos 
relacionados com a presente lei;  
k) cumprir e fazer cumprir a presente lei, as resoluções baixadas pelo 
Conselho Federal, bem como expedir atos que para isso julguem 
necessários;  
l) criar inspetorias e nomear inspetores especiais para maior eficiência da 
fiscalização;  
m) deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativo e sobre os 
casos comuns a duas ou mais especializações profissionais;  
n) julgar, decidir ou dirimir as questões da atribuição ou competência, das 
Câmaras Especializadas referidas no artigo 45, quando não possuir o 
Conselho Regional número suficiente de profissionais do mesmo grupo 
para constituir a respectiva Câmara, como estabelece o artigo 48;  
o) organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e 
pessoas jurídicas que, nos termos desta lei, se inscrevam para exercer 
atividades de engenharia, arquitetura ou agronomia, na Região;  
p) organizar e manter atualizado o registro das entidades de classe referidas 
no artigo 62 e das escolas e faculdades que, de acordo com esta lei, devam 
participar da eleição de representantes destinada a compor o Conselho 
Regional e o Conselho Federal;  
q) organizar, regulamentar e manter o registro de projetos e planos a que se 
refere o artigo 23;  
r) registrar as tabelas básicas de honorários profissionais elaboradas pelos 
órgãos de classe.  
s) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitação, alienar 
bens imóveis. (Alínea acrescentada pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978)  
Art. 35. Constituem renda dos Conselhos Regionais: (Redação pela Lei nº 
6.619, DOU 19.12.1978) 
I - anuidades cobradas de profissionais e pessoas jurídicas; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
II - taxas de expedição de carteiras profissionais e documentos diversos; 
(Inciso acrescentado pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
III - emolumentos sobre registros, vistos e outros procedimentos; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
IV - quatro quintos da arrecadação da taxa instituída pela Lei nº 6.496, de 7 
de dezembro de 1977; (Inciso acrescentado pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
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V - multas aplicadas de conformidade com esta Lei e com a Lei nº 6.496, de 
7 de dezembro de 1977; (Inciso acrescentado pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
VI - doações, legados, juros e receitas patrimoniais; (Inciso acrescentado pela 
Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
VII - subvenções; (Inciso acrescentado pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
VIII - outros rendimentos eventuais. (Inciso acrescentado pela Lei nº 6.619, 
DOU 19.12.1978)  
Art. 36. Os Conselhos Regionais recolherão ao Conselho Federal, até o dia 
trinta do mês subsequente ao da arrecadação, a quota de participação 
estabelecida no item I do art. 28. (Redação dada pela Lei nº 6.619, DOU 
19.12.1978) 
Parágrafo único - Os Conselhos Regionais poderão destinar parte de sua 
renda líquida, proveniente da arrecadação das multas, a medidas que 
objetivem o aperfeiçoamento técnico e cultura do engenheiro, do arquiteto e 
do engenheiro-agrônomo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 6.619, DOU 
19.12.1978) 
 
 

Seção II 
Da composição e organização 

 
Art. 37. Os Conselhos Regionais serão constituídos de brasileiros 
diplomados em curso superior, legalmente habilitados de acordo com a 
presente lei, obedecida a seguinte composição:  
a) um presidente, eleito por maioria absoluta pelos membros do Conselho, 
com mandato de 3 (três) anos;  
b) um representante de cada escola ou faculdade de engenharia, arquitetura 
e agronomia com sede na Região;  
c) representantes diretos das entidades de classe de engenheiro, arquiteto e 
engenheiro-agrônomo, registradas na Região de conformidade com o artigo 
62.  
Parágrafo único. Cada membro do Conselho terá um suplente.  
Art. 38. Os representantes das escolas e faculdades e seus respectivos 
suplentes serão indicados por suas congregações.  
Art. 39. Os representantes das entidades de classe e respectivos suplentes 
serão eleitos por aquelas entidades na forma de seus Estatutos.  
Art. 40. O número de conselheiros representativos das entidades de classe 
será fixado nos respectivos Conselhos Regionais, assegurados o mínimo de 
um representante por entidade de classe e a proporcionalidade entre os 
representantes das diferentes categorias profissionais.  
Art. 41. A proporcionalidade dos representantes de cada categoria 
profissional será estabelecida em face dos números totais dos registros no 
Conselho Regional, de engenheiros das modalidades genéricas previstas na 
alínea " a " do artigo 29, de arquitetos e de engenheiros-agrônomos, que 
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houver em cada região, cabendo a cada entidade de classe registrada no 
Conselho Regional um número de representantes proporcional à 
quantidade de seus associados, assegurando o mínimo de um representante 
por entidade.  
Parágrafo único. A proporcionalidade de que trata este artigo será 
submetida à prévia aprovação do Conselho Federal. 
Art. 42. Os Conselhos Regionais funcionarão em pleno e, para os assuntos 
específicos, organizados em Câmaras Especializadas correspondentes às 
seguintes categorias profissionais: engenharia nas modalidades 
correspondentes às formações técnicas referidas na alínea a do Ed. extra 29, 
arquitetura e agronomia. 
Art. 43. O mandato dos conselheiros regionais será de 3 (três) anos e se 
renovará, anualmente pelo terço de seus membros.  
Art. 44. Cada Conselho Regional terá inspetorias, para fins de fiscalização, 
nas cidades ou zonas onde se fizerem necessárias.  
 
 

Capítulo IV 
Das câmaras especializadas 

 
Seção I 

 
Da Instituição das Câmaras e suas atribuições  
Art. 45. As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regionais 
encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização 
pertinentes às respectivas especializações profissionais e infrações do 
Código de Ética.  
Art. 46. São atribuições das Câmaras Especializadas:  
a) julgar os casos de infração da presente lei, no âmbito de sua competência 
profissional específica;  
b) julgar as infrações do Código de Ética;  
c) aplicar as penalidades e multas previstas;  
d) apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das firmas, das 
entidades de direito público, das entidades de classe e das escolas ou 
faculdades na Região;  
e) elaborar as normas para a fiscalização das respectivas especializações 
profissionais;  
f) opinar sobre os assuntos de interesse comum de duas ou mais 
especializações profissionais, encaminhando-os ao Conselho Regional.  
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Seção II 
Da composição e organização 

 
Art. 47. As Câmaras Especializadas serão constituídas pelos conselheiros 
regionais.  
Parágrafo único. Em cada Câmara Especializada haverá um membro, eleito 
pelo Conselho Regional, representando as demais categorias profissionais.  
Art. 48. Será constituída Câmara Especializada desde que entre os 
conselheiros regionais haja um mínimo de 3 (três) do mesmo profissional.  
 
 

Capítulo V 
Generalidades 

 
Art. 49. Aos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais, compete, além 
da direção do respectivo Conselho, sua representação em juízo.  
Art. 50. O conselheiro federal ou regional que durante 1 (um) ano faltar, 
sem licença prévia, a 6 (seis) sessões, consecutivas ou não, perderá 
automàticamente o mandato passando este a ser exercido, em caráter 
efetivo, pelo respectivo suplente.  
Art. 51. O mandato dos Presidentes e dos conselheiros será honorífico.  
Art. 52. O exercício da função de membro dos Conselhos por espaço de 
tempo não inferior a dois terços do respectivo mandato será considerado 
serviço relevante prestado à Nação.  
§ 1º. O Conselho Federal concederá aos que se acharem nas condições desse 
artigo o certificado de serviço relevante, independentemente de 
requerimento do interessado, dentro de 12 (doze) meses contados a partir 
da comunicação dos Conselhos.  
§ 2º. Será considerado como serviço público efetivo, para efeito de 
aposentadoria e disponibilidade, o tempo de serviço como Presidente ou 
Conselheiro, vedada, porém, a contagem comutativa com tempo exercido 
em cargo público. 
Art. 53. Os representantes dos Conselhos Federal e Regionais reunir-se-ão 
pelo menos uma vez por ano para, conjuntamente, estudar e estabelecer 
providências que assegurem ou aperfeiçoem a aplicação da presente lei, 
devendo o Conselho Federal remeter aos Conselhos Regionais, com a 
devida antecedência, o temário respectivo.  
Art. 54. (Revogado pelo Decreto Lei nº 620, DOU 11.06.1969, ret. 13.06.1969) 
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Título III 
Do registro e fiscalização profissional 

 
Capítulo I 

Do registro dos profissionais 

 
Art. 55. Os profissionais habilitados na forma estabelecida nesta lei só 
poderão exercer a profissão após o registro no Conselho Regional, sob cuja 
jurisdição se achar o local de sua atividade.  
Art. 56. Aos profissionais registrados de acordo com esta lei será fornecida 
carteira profissional, conforme modelo, adotado pelo Conselho Federal, 
contendo o número do registro, a natureza do título, especializações e todos 
os elementos necessários à sua identificação.  
§1º. A expedição da carteira a que se refere o presente artigo fica sujeita à 
taxa que for arbitrada pelo Conselho Federal.  
§2º. A carteira profissional, para os efeitos desta lei, substituirá o diploma, 
valerá como documento de identidade e terá fé pública.  
§3º. Para emissão da carteira profissional os Conselhos Regionais deverão 
exigir do interessado a prova de habilitação profissional e de identidade, 
bem como outros elementos julgados convenientes, de acordo com 
instruções baixadas pelo Conselho Federal.  
Art. 57. Os diplomados por escolas ou faculdades de engenharia, 
arquitetura ou agronomia, oficiais ou reconhecidas, cujos diplomas não 
tenham sido registrados, mas estejam em processamento na repartição 
federal competente, poderão exercer as respectivas profissões mediante 
registro provisório no Conselho Regional.  
Art. 58. Se o profissional, firma ou organização, registrado em qualquer 
Conselho Regional, exercer atividade em outra Região, ficará obrigado a 
visar, nela, o seu registro.  
 
 

Capítulo II 
Do registro de firmas e entidades 

 
Art. 59. As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e 
empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços 
relacionados na forma estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas 
atividades depois de promoverem o competente registro nos Conselhos 
Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico.  
§1º. O registro de firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas 
e empresas em geral só será concedido se sua denominação for realmente 
condizente com sua finalidade e qualificação de seus componentes.  
§2º. As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista que 
tenham atividade na engenharia, na arquitetura ou na agronomia, ou se 
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utilizem dos trabalhos de profissionais dessas categorias, são obrigadas, 
sem quaisquer ônus, a fornecer aos Conselhos Regionais todos os elementos 
necessários à verificação e fiscalização da presente lei.  
§3º. O Conselho Federal estabelecerá, em resoluções, os requisitos que as 
firmas ou demais organizações previstas neste artigo deverão preencher 
para o seu registro.  
Art. 60. Toda e qualquer firma ou organização que, embora não enquadrada 
no artigo anterior tenha alguma seção ligada ao exercício profissional da 
engenharia, arquitetura e agronomia, na forma estabelecida nesta lei, é 
obrigada a requerer o seu registro e a anotação dos profissionais, legalmente 
habilitados, delas encarregados.  
Art. 61. Quando os serviços forem executados em lugares distantes da sede 
da entidade, deverá esta manter, junto a cada um dos serviços, um 
profissional devidamente habilitado naquela jurisdição.  
Art. 62. Os membros dos Conselhos Regionais só poderão ser eleitos pelas 
entidades de classe que estiverem previamente registradas no Conselho em 
cuja jurisdição tenham sede.  
§1º. Para obterem registro, as entidades referidas neste artigo deverão estar 
legalizadas, ter objetivo definido permanente, contar no mínimo trinta 
associados engenheiros, arquitetos ou engenheiros-agrônomos e satisfazer 
as exigências que forem estabelecidas pelo Conselho Regional.  
§2º. Quando a entidade reunir associados engenheiros, arquitetos e 
engenheiros-agrônomos, em conjunto, o limite mínimo referido no 
parágrafo anterior deverá ser de sessenta.  
 
 

Capítulo III 
Das anuidades, emolumentos e taxas 

 
Art. 63. Os profissionais e pessoas jurídicas registrados de conformidade 
com o que preceitua a presente lei são obrigados ao pagamento de uma 
anuidade ao Conselho Regional, a cuja jurisdição pertencerem.  
§1º. A anuidade a que se refere este artigo será devida a partir de 1º de 
janeiro de cada ano. (Redação pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
§2º. O pagamento da anuidade após 31 de março terá o acréscimo de vinte 
por cento, a título de mora, quando efetuado no mesmo exercício. (Redação 
pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
§3º. A anuidade paga após o exercício respectivo terá o seu valor atualizado 
para o vigente à época do pagamento, acrescido de vinte por cento, a título 
de mora. (Redação pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
Art. 64. Será automàticamente cancelado o registro do profissional ou da 
pessoa jurídica que deixar de efetuar o pagamento da anuidade, a que 
estiver sujeito, durante 2 (dois) anos consecutivos sem prejuízo da 
obrigatoriedade do pagamento da dívida. 
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Parágrafo único. O profissional ou pessoa jurídica que tiver seu registro 
cancelado nos termos deste artigo, se desenvolver qualquer atividade 
regulada nesta lei, estará exercendo ilegalmente a profissão, podendo 
reabilitar-se mediante novo registro, satisfeitas, além das anuidades em 
débito, as multas que lhe tenham sido impostas e os demais emolumentos e 
taxas regulamentares. 
Art. 65. Toda vez que o profissional diplomado apresentar a um Conselho 
Regional sua carteira para o competente "visto" e registro, deverá fazer, 
prova de ter pago a sua anuidade na Região de origem ou naquela onde 
passar a residir. 
Art. 66. O pagamento da anuidade devida por profissional ou pessoa 
jurídica somente será aceito após verificada a ausência, de quaisquer 
débitos concernentes a multas, emolumentos, taxas ou anuidades de 
exercícios anteriores. 
Art. 67. Embora legalmente registrado, só será considerado no legítimo 
exercício da profissão e atividades de que trata a presente lei o profissional 
ou pessoa jurídica que esteja em dia com o pagamento da respectiva 
anuidade. 
Art. 68. As autoridades administrativas e judiciárias, as repartições estatais, 
paraestatais, autárquicas ou de economia mista não receberão estudos, 
projetos, laudos, perícias, arbitramentos e quaisquer outros trabalhos, sem 
que os autores, profissionais ou pessoas jurídicas; façam prova de estar em 
dia com o pagamento da respectiva anuidade.  
Art. 69. Só poderão ser admitidos nas concorrências públicas para obras ou 
serviços técnicos e para concursos de projetos, profissionais e pessoas 
jurídicas que apresentarem prova de quitação de débito ou visto do 
Conselho Regional da jurisdição onde a obra, o serviço técnico ou projeto 
deva ser executado. 
Art. 70. O Conselho Federal baixará resoluções estabelecendo o Regimento 
de Custas e, periòdicamente, quando julgar oportuno, promoverá sua 
revisão. 
 
 

Título IV 
Das penalidades 

 
Art. 71. As penalidades aplicáveis por infração da presente lei são as 
seguintes, de acôrdo com a gravidade da falta:  
a) advertência reservada;  
b) censura pública;  
c) multa;  
d) suspensão temporária do exercício profissional;  
e) cancelamento definitivo do registro.  
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Parágrafo único. As penalidades para cada grupo profissional serão 
impostas pelas respectivas Câmaras Especializadas ou, na falta destas, pelos 
Conselhos Regionais.  
Art. 72. As penas de advertência reservada e de censura pública são 
aplicáveis aos profissionais que deixarem de cumprir disposições do 
Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta e os casos de 
reincidência, a critério das respectivas Câmaras Especializas.  
Art. 73. As multas são estipuladas em função do maior valor de referência 
fixado pelo Poder Executivo e terão os seguintes valores, desprezadas as 
frações de um cruzeiro: (Redação pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
a) de um a três décimos do valor de referência, aos infratores dos arts. 17 e 
58 e das disposições para as quais não haja indicação expressa de 
penalidade; (Redação pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
b) de três a seis décimos do valor de referência, às pessoas físicas, por 
infração da alínea b do art. 6º, dos arts. 13, 14 e 55 ou do parágrafo único do 
art. 64; (Redação pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
c) de meio a um valor de referência, às pessoas jurídicas, por infração dos 
arts. 13, 14, 59 e 60, e parágrafo único do art. 64; (Redação pela Lei nº 6.619, 
DOU 19.12.1978) 
d) de meio a um valor de referência, às pessoas físicas, por infração das 
alíneas a, c e d do art. 6º; (Redação pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
e) de meio a três valores de referência, às pessoas jurídicas, por infração do 
art. 6º. (Redação pela Lei nº 6.619, DOU 19.12.1978) 
Parágrafo único. As multas referidas neste artigo serão aplicadas em dobro 
nos casos de reincidência. 
Art. 74. Nos casos de nova reincidência das infrações previstas no artigo 
anterior, alíneas "c", "d" e " e" , será imposta, a critério das Câmaras 
Especializadas, suspensão temporária do exercício profissional, por prazos 
variáveis de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e, pelos Conselhos Regionais em 
pleno, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
Art. 75. O cancelamento do registro será efetuado por má conduta pública e 
escândalos praticados pelo profissional ou sua condenação definitiva por 
crime considerado infamante.  
Art. 76. As pessoas não habilitadas que exercerem as profissões reguladas 
nesta lei, independentemente da multa estabelecida, estão sujeitas às 
penalidades previstas na Lei de Contravenções Penais. 
Art. 77. São competentes para lavrar autos de infração das disposições a que 
se refere a presente lei, os funcionários designados para esse fim pelos 
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia nas 
respectivas Regiões.  
Art. 78. Das penalidades impostas pelas Câmaras especializadas, poderá o 
interessado, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da 
notificação, interpor recurso que terá efeito suspensivo, para o Conselho 
Regional e, no mesmo prazo, deste para o Conselho Federal. 
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§1º. Não se efetuando o pagamento das multas, amigàvelmente, estas serão 
cobradas por via executiva.  
§2º. Os autos de infração, depois de julgados definitivamente contra o 
infrator, constituem títulos de dívida líquida e certa.  
Art. 79. O profissional punido por falta de registro não poderá obter a 
carteira profissional, sem antes efetuar o pagamento das multas em que 
houver incorrido.  
 
 

Título V 
Das disposições gerais 

 
Art. 80. O Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e Agronomia 
constitui serviço público federal descentralizado sob forma autárquica, 
gozando os seus bens, rendas e serviços, bem como os dos CREAs, que lhe 
são subordinados, de imunidade tributária (art. 20, inciso III, alínea "a" e seu 
§ 1º, da Constituição do Brasil). (Redação dada pelo Decreto Lei nº 620, DOU 
11.06.1969, ret. 13.06.1969) 
Art. 81. Nenhum profissional poderá exercer funções eletivas em Conselhos 
por mais de dois períodos sucessivos.  
Art. 82. As remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos e engenheiros-
agrônomos, qualquer que seja a fonte pagadora, não poderão ser inferiores 
a 6 (seis) vezes o salário-mínimo da respectiva região.  
Art. 83. (Revogado pela Lei 8.666, DOU 22.06.1993, rep. DOU 06.07.1994, ret. 
DOU 06.07.1994) 
Art. 84. O graduado por estabelecimento de ensino agrícola, ou industrial 
de grau médio, oficial ou reconhecido, cujo diploma ou certificado esteja 
registrado nas repartições competentes, só poderá exercer suas funções ou 
atividades após registro nos Conselhos Regionais.  
Parágrafo único. As atribuições do graduado referido neste artigo serão 
regulamentadas pelo Conselho Federal, tendo em vista seus currículos e 
graus de escolaridade. 
Art. 85. As entidades que contratarem profissionais nos termos da alínea "c" 
do artigo 2º são obrigadas a manter, junto a êles, um assistente brasileiro do 
ramo profissional respectivo. 
 
 

Título VI 
Das disposições transitórias 

 
Art. 86. São assegurados aos atuais profissionais de engenharia, arquitetura 
e agronomia e aos que se encontrem matriculados nas escolas respectivas, 
na data da publicação desta lei, os direitos até então usufruídos e que 
venham de qualquer forma a ser atingidos por suas disposições. 
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Parágrafo único. Fica estabelecidos o prazo de 12 (doze) meses, a contar da 
publicação desta lei, para os interessados promoverem a devida anotação 
nos registros dos Conselhos Regionais. 
Art. 87. Os membros atuais dos Conselhos Federal e Regionais completarão 
os mandatos para os quais foram eleitos.  
Parágrafo único. Os atuais presidentes dos Conselhos Federal e Regionais 
completarão seus mandatos, ficando o presidente do primeiro desses 
Conselhos com o caráter de membro do mesmo. 
Art. 88. O Conselho Federal baixará resoluções, dentro de 60 (sessenta) dias 
a partir da data da presente lei, destinadas a completar a composição dos 
Conselhos Federal e Regionais. 
Art. 89. Na constituição do primeiro Conselho Federal após a publicação 
desta lei serão escolhidos por meio de sorteio as Regiões e os grupos 
profissionais que as representarão. 
Art. 90. Os Conselhos Federal e Regionais, completados na forma desta lei, 
terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a posse, para elaborar seus 
regimentos internos, vigorando, até a expiração dêste prazo, os 
regulamentos e resoluções vigentes no que não colidam com os dispositivos 
da presente lei. 
Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 92. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 24 de dezembro de 1966; 145º da Independência e 78º da República.  
H. CASTELLO BRANCO  
L. G. do Nascimento e Silva  
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LEI Nº 6.830 

LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 
(DOU 24.09.1980) 

 
 

Dispõe sobre a cobrança judicial 
da Dívida Ativa da Fazenda 
Pública, e dá outras providências 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
  
Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será 
regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. 
Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 
tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as 
alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. 
§1º. Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que 
trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. 
§2º. A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a 
não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e 
demais encargos previstos em lei ou contrato. 
§3º. A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da 
legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza 
do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 
180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de 
findo aquele prazo. 
§4º. A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 
Fazenda Nacional. 
§5º. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: 
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o 
domicílio ou residência de um e de outros; 
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de 
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; 
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; 
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização 
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o 
cálculo; 
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V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e 
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles 
estiver apurado o valor da dívida. 
§6º. A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de 
Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. 
§7º. O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser 
preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. 
§8º. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá 
ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do 
prazo para embargos. 
§9º. O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a 
ser o estabelecido no artigo 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960. 
Art. 3º. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza 
e liquidez. 
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode 
ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a 
quem aproveite. 
Art. 4º. A execução fiscal poderá ser promovida contra: 
I - o devedor; 
II - o fiador; 
III - o espólio; 
IV - a massa; 
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de 
pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e 
VI - os sucessores a qualquer título. 
§1º. Ressalvado o disposto no artigo 31, o síndico, o comissário, o 
liquidante, o inventariante e o administrador, nos casos de falência, 
concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso de credores, se, 
antes de garantidos os créditos da Fazenda Pública, alienarem ou derem em 
garantia quaisquer dos bens administrados, respondem, solidariamente, 
pelo valor desses bens. 
§2º. À Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qualquer natureza, aplicam-se 
as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil 
e comercial. 
§3º. Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no § 1º deste artigo, 
poderão nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos 
bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, 
sujeitos à execução, se os do devedor forem insuficientes à satisfação da 
dívida. 
§4º. Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária 
o disposto nos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional. 
Art. 5º. A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa 
da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, 
da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário. 
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Art. 6º. A petição inicial indicará apenas: 
I - o Juiz a quem é dirigida; 
II - o pedido; e 
III - o requerimento para a citação. 
§1º. A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que 
dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. 
§2º. A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um 
único documento, preparado inclusive por processo eletrônico. 
§3º. A produção de provas pela Fazenda Pública independe de 
requerimento na petição inicial. 
§4º. O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os 
encargos legais. 
Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: 
I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; 
II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio 
de depósito ou fiança; 
III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 
IV - registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento 
de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e 
V - avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 
Art. 8º. O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a 
dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 
Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 
Pública não a requerer por outra forma; 
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 
endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 
(dez) dias após a entrega da carta à agência postal; 
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 
entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça 
ou por edital; 
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 
no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 
30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do 
devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 
data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 
endereço da sede do Juízo. 
§1º. O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 
(sessenta) dias. 
§2º. O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. 
Art. 9º. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de 
mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado 
poderá: 
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I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento 
oficial de crédito, que assegure atualização monetária; 
II - oferecer fiança bancária; 
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou 
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda 
Pública. 
§1º. O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à 
penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge. 
§2º. Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária ou da 
penhora dos bens do executado ou de terceiros. 
§3º. A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou fiança 
bancária, produz os mesmos efeitos da penhora. 
§4º. Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a 
responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. 
§5º. A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 
§6º. O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, 
e garantir a execução do saldo devedor. 
Art. 10. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que 
trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, 
exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. 
Art. 11. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: 
I - dinheiro; 
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação 
em bolsa; 
III - pedras e metais preciosos; 
IV - imóveis; 
V - navios e aeronaves; 
VI - veículos; 
VII - móveis ou semoventes; e 
VIII - direitos e ações. 
§1º. Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento 
comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em 
construção. 
§2º. A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que 
trata o inciso I do artigo 9º. 
§3º. O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, 
particular ou da Fazenda Pública exequente, sempre que esta o requerer, em 
qualquer fase do processo. 
Art. 12. Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, 
mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do 
auto de penhora. 
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§1º. Nas Comarcas do interior dos Estados, a intimação poderá ser feita pela 
remessa de cópia do termo ou do auto de penhora, pelo correio, na forma 
estabelecida no artigo 8º, incisos I e II, para a citação. 
§2º. Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, 
observadas as normas previstas para a citação. 
§3º. Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na 
citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do 
próprio executado, ou de seu representante legal. 
Art. 13. O termo ou auto de penhora conterá, também, a avaliação dos bens 
penhorados, efetuada por quem o lavrar. 
§1º. Impugnada a avaliação, pelo executado, ou pela Fazenda Pública, antes 
de publicado o edital de leilão, o Juiz, ouvida a outra parte, nomeará 
avaliador oficial para proceder a nova avaliação dos bens penhorados. 
§2º. Se não houver, na Comarca, avaliador oficial ou este não puder 
apresentar o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, será nomeada 
pessoa ou entidade habilitada a critério do Juiz. 
§3º. Apresentado o laudo, o Juiz decidirá de plano sobre a avaliação. 
Art. 14. O Oficial de Justiça entregará contrafé e cópia do termo ou do auto 
de penhora ou arresto, com a ordem de registro de que trata o artigo 7º, 
inciso IV: 
I - no Ofício próprio, se o bem for imóvel ou a ele equiparado; 
II - na repartição competente para emissão de certificado de registro, se for 
veículo; 
III - na Junta Comercial, na Bolsa de Valores, e na sociedade comercial, se 
forem ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro título, 
crédito ou direito societário nominativo. 
Art. 15. Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: 
I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou 
fiança bancária; e 
II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, 
independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço 
da penhora insuficiente. 
Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados: 
I - do depósito; 
II - da juntada da prova da fiança bancária; 
III - da intimação da penhora. 
§1º. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 
execução. 
§2º. No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à 
defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de 
testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. 
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§3º. Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo 
as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como 
matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. 
Art. 17. Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para 
impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, 
audiência de instrução e julgamento. 
Parágrafo Único - Não se realizará audiência, se os embargos versarem 
sobre matéria de direito, ou, sendo de direito e de fato, a prova for 
exclusivamente documental, caso em que o Juiz proferirá a sentença no 
prazo de 30 (trinta) dias. 
Art. 18. Caso não sejam oferecidos os embargos, a Fazenda Pública 
manifestar-se-á sobre a garantia da execução. 
Art. 19. Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, 
no caso de garantia prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de 
contra ele prosseguir a execução nos próprios autos, para, no prazo de 15 
(quinze) dias: 
I - remir o bem, se a garantia for real; ou 
II - pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos, 
indicados na Certidão de Divida Ativa pelos quais se obrigou se a garantia 
for fidejussória. 
Art. 20. Na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos 
no Juízo deprecado, que os remeterá ao Juízo deprecante, para instrução e 
julgamento. 
Parágrafo Único - Quando os embargos tiverem por objeto vícios ou 
irregularidades de atos do próprio Juízo deprecado, caber-lhe-á unicamente 
o julgamento dessa matéria. 
Art. 21. Na hipótese de alienação antecipada dos bens penhorados, o 
produto será depositado em garantia da execução, nos termos previstos no 
artigo 9º, inciso I. 
Art. 22. A arrematação será precedida de edital, afixado no local de 
costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 
gratuitamente, como expediente judiciário, no órgão oficial. 
§1º. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá 
ser superior a 30 (trinta), nem inferior a 10 (dez) dias. 
§2º. O representante judicial da Fazenda Pública, será intimado, 
pessoalmente, da realização do leilão, com a antecedência prevista no 
parágrafo anterior. 
Art. 23. A alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 
público, no lugar designado pelo Juiz. 
§1º. A Fazenda Pública e o executado poderão requerer que os bens sejam 
leiloados englobadamente ou em lotes que indicarem. 
§2º. Cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e demais 
despesas indicadas no edital. 
Art. 24. A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados: 
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I - antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada 
ou se rejeitados os embargos; 
II - findo o leilão: 
a) se não houver licitante, pelo preço da avaliação; 
b) havendo licitantes, com preferência, em igualdade de condições com a 
melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias. 
Parágrafo Único - Se o preço da avaliação ou o valor da melhor oferta for 
superior ao dos créditos da Fazenda Pública, a adjudicação somente será 
deferida pelo Juiz se a diferença for depositada, pela exequente, à ordem do 
Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias. 
Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da 
Fazenda Pública será feita pessoalmente. 
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita 
mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial 
da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria. 
Art. 26. Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida 
Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 
qualquer ônus para as partes. 
Art. 27. As publicações de atos processuais poderão ser feitas 
resumidamente ou reunir num só texto os de diferentes processos. 
Parágrafo Único - As publicações farão sempre referência ao número do 
processo no respectivo Juízo e ao número da correspondente inscrição de 
Dívida Ativa, bem como ao nome das partes e de seus advogados, 
suficientes para a sua identificação. 
Art. 28. O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da 
unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o 
mesmo devedor. 
Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão 
redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição. 
Art. 29. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é 
sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, 
liquidação, inventário ou arrolamento 
Parágrafo Único - O concurso de preferência somente se verifica entre 
pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: 
I - União e suas autarquias; 
II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente 
e pro rata; 
III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata. 
Art. 30. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que 
sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da Divida Ativa da 
Fazenda Pública a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou 
natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa, inclusive os 
gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou 
impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da 
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cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara 
absolutamente impenhoráveis. 
Art. 31. Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, 
arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será 
judicialmente autorizada sem a prova de quitação da Dívida Ativa ou a 
concordância da Fazenda Pública. 
Art. 32. Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos: 
I - na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Decreto-lei nº 1.737, de 20 
de dezembro de 1979, quando relacionados com a execução fiscal proposta 
pela União ou suas autarquias; 
II - na Caixa Econômica ou no banco oficial da unidade federativa ou, à sua 
falta, na Caixa Econômica Federal, quando relacionados com execução fiscal 
proposta pelo Estado, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias. 
§1º. Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização 
monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários 
federais. 
§2º. Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente 
atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, 
mediante ordem do Juízo competente. 
Art. 33. O Juízo, do Oficio, comunicará à repartição competente da Fazenda 
Pública, para fins de averbação no Registro da Dívida Ativa, a decisão final, 
transitada em julgado, que der por improcedente a execução, total ou 
parcialmente. 
Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de 
valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração. 
§1º. Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida 
monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais 
encargos legais, na data da distribuição. 
§2º. Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com documentos novos, 
serão deduzidos, no prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo Juízo, em 
petição fundamentada. 
§3º. Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias, serão os autos 
conclusos ao Juiz, que, dentro de 20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará a 
sentença. 
Art. 35. Nos processos regulados por esta Lei, poderá ser dispensada a 
audiência de revisor, no julgamento das apelações. 
Art. 36. Compete à Fazenda Pública baixar normas sobre o recolhimento da 
Dívida Ativa respectiva, em Juízo ou fora dele, e aprovar, inclusive, os 
modelos de documentos de arrecadação. 
Art. 37. O Auxiliar de Justiça que, por ação ou omissão, culposa ou dolosa, 
prejudicar a execução, será responsabilizado, civil, penal e 
administrativamente. 
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Parágrafo Único - O Oficial de Justiça deverá efetuar, em 10 (dez) dias, as 
diligências que lhe forem ordenadas, salvo motivo de força maior 
devidamente justificado perante o Juízo. 
Art. 38. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é 
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado 
de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato 
declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do 
débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e 
demais encargos. 
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste 
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e 
desistência do recurso acaso interposto. 
Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 
emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 
preparo ou de prévio depósito. 
Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das 
despesas feitas pela parte contrária. 
Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado 
o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 
nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. 
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 
representante judicial da Fazenda Pública. 
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 
devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento 
dos autos. 
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 
desarquivados os autos para prosseguimento da execução. 
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, 
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 11.051, DOU 30.12.2004) 
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo 
será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 
mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 11.960, DOU 30.06.2009) 
Art. 41. O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida 
Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será 
mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas 
ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou 
pelo Ministério Público. 
Parágrafo Único - Mediante requisição do Juiz à repartição competente, com 
dia e hora previamente marcados, poderá o processo administrativo ser 
exibido na sede do Juízo, pelo funcionário para esse fim designado, 
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lavrando o serventuário termo da ocorrência, com indicação, se for o caso, 
das peças a serem trasladadas. 
Art. 42. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor 90 
(noventa) dias após a data de sua publicação. 
Brasília, 22 de setembro de 1980; 159º da Independência e 92º da República. 
JOÃO FIGUEIREDO 
Ibrahim Abi-Ackel 
Ernane Galvêas 
Hélio Beltrão 
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LEI Nº 7.492 

LEI Nº 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986 
(DOU 18.06.1986) 

 
 

Define os crimes contra o sistema 
financeiro nacional, e dá outras 
providências. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
 
 
Art. 1º. Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal 
ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou 
aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional 
ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, 
intermediação ou administração de valores mobiliários. 
Parágrafo único - Equipara-se à instituição financeira: 
I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, 
capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros; 
II - a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste 
artigo, ainda que de forma eventual. 
 
Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional 
 
Art. 2º. Imprimir, reproduzir ou, de qualquer modo, fabricar ou pôr em 
circulação, sem autorização escrita da sociedade emissora, certificado, 
cautela ou outro documento representativo de título ou valor mobiliário: 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 
Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem imprime, fabrica, divulga, 
distribui ou faz distribuir prospecto ou material de propaganda relativo aos 
papéis referidos neste artigo. 
Art. 3º. Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre 
instituição financeira: 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
Art. 4º. Gerir fraudulentamente instituição financeira: 
Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa. 
Parágrafo único. Se a gestão é temerária: 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 
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Art. 5º. Apropriar-se, quaisquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta 
lei, de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a 
posse, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena qualquer das pessoas mencionadas 
no art. 25 desta lei, que negociar direito, título ou qualquer outro bem 
móvel ou imóvel de que tem a posse, sem autorização de quem de direito. 
Art. 6º. Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública 
competente, relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-lhe 
informação ou prestando-a falsamente: 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
Art. 7º. Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores 
mobiliários: 
I - falsos ou falsificados; 
II - sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em 
condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente 
registrados; 
III - sem lastro ou garantia suficientes, nos termos da legislação; 
IV - sem autorização prévia da autoridade competente, quando legalmente 
exigida: 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 
Art. 8º. Exigir, em desacordo com a legislação (Vetado), juro, comissão ou 
qualquer tipo de remuneração sobre operação de crédito ou de seguro, 
administração de fundo mútuo ou fiscal ou de consórcio, serviço de 
corretagem ou distribuição de títulos ou valores mobiliários: 
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Art. 9º. Fraudar a fiscalização ou o investidor, inserindo ou fazendo inserir, 
em documento comprobatório de investimento em títulos ou valores 
mobiliários, declaração falsa ou diversa da que dele deveria constar: 
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 
Art. 10. Fazer inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela 
legislação, em demonstrativos contábeis de instituição financeira, 
seguradora ou instituição integrante do sistema de distribuição de títulos de 
valores mobiliários: 
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 
Art. 11. Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à 
contabilidade exigida pela legislação: 
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 
Art. 12. Deixar, o ex-administrador de instituição financeira, de apresentar, 
ao interventor, liquidante, ou síndico, nos prazos e condições estabelecidas 
em lei as informações, declarações ou documentos de sua responsabilidade: 
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
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Art. 13. Desviar (Vetado) bem alcançado pela indisponibilidade legal 
resultante de intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição 
financeira. 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
Parágrafo único. Na mesma pena incorra o interventor, o liquidante ou o 
síndico que se apropriar de bem abrangido pelo caput deste artigo, ou 
desviá-lo em proveito próprio ou alheio. 
Art. 14. Apresentar, em liquidação extrajudicial, ou em falência de 
instituição financeira, declaração de crédito ou reclamação falsa, ou juntar a 
elas título falso ou simulado: 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 
Parágrafo único - Na mesma pena incorre o ex-administrador ou falido que 
reconhecer, como verdadeiro, crédito que não o seja. 
Art. 15. Manifestar-se falsamente o interventor, o liquidante ou o síndico, 
(Vetado) à respeito de assunto relativo a intervenção, liquidação 
extrajudicial ou falência de instituição financeira: 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 
Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida 
mediante declaração (Vetado) falsa, instituição financeira, inclusive de 
distribuição de valores mobiliários ou de câmbio: 
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Art. 17. Tomar ou receber, qualquer das pessoas mencionadas no art. 25 
desta lei, direta ou indiretamente, empréstimo ou adiantamento, ou deferi-
lo a controlador, a administrador, a membro de conselho estatutário, aos 
respectivos cônjuges, aos ascendentes ou descendentes, a parentes na linha 
colateral até o 2º grau, consanguíneos ou afins, ou a sociedade cujo controle 
seja por ela exercido, direta ou indiretamente, ou por qualquer dessas 
pessoas: 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem: 
I - em nome próprio, como controlador ou na condição de administrador da 
sociedade, conceder ou receber adiantamento de honorários, remuneração, 
salário ou qualquer outro pagamento, nas condições referidas neste artigo; 
II - de forma disfarçada, promover a distribuição ou receber lucros de 
instituição financeira. 
Art. 18. Violar sigilo de operação ou de serviço prestado por instituição 
financeira ou integrante do sistema de distribuição de títulos mobiliários de 
que tenha conhecimento, em razão de ofício: 
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Art. 19. Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira: 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
Parágrafo único - A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é 
cometido em detrimento de instituição financeira oficial ou por ela 
credenciada para o repasse de financiamento. 
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Art. 20. Aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, 
recursos provenientes de financiamento concedido por instituição 
financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo: 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
Art. 21. Atribuir-se, ou atribuir a terceiro, falsa identidade, para realização 
de operação de câmbio: 
Pena - Detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem, para o mesmo fim, sonega 
informação que devia prestar ou presta informação falsa. 
Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover 
evasão de divisas do País: 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, 
sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele 
mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente. 
Art. 23. Omitir, retardar ou praticar, o funcionário público, contra 
disposição expressa de lei, ato de ofício necessário ao regular 
funcionamento do sistema financeiro nacional, bem como a preservação dos 
interesses e valores da ordem econômico-financeira: 
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Art. 24. (Vetado). 
 
Da aplicação e do procedimento criminal 

 
Art. 25. São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e 
os administradores de instituição financeira, assim considerados os 
diretores, gerentes (Vetado). 
§1º. Equiparam-se aos administradores de instituição financeira (Vetado) o 
interventor, o liquidante ou o síndico. 
§2º. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o 
co-autor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à 
autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena 
reduzida de um a dois terços. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.080, DOU 
20.07.1995) 
Art. 26. A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo 
Ministério Público Federal, perante a Justiça Federal. 
Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto no art. 268 do Código de 
Processo Penal, aprovado pelo Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, 
será admitida a assistência da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 
quando o crime tiver sido praticado no âmbito de atividade sujeita à 
disciplina e à fiscalização dessa Autarquia, e do Banco Central do Brasil 
quando, fora daquela hipótese, houver sido cometido na órbita de atividade 
sujeita à sua disciplina e fiscalização. 
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Art. 27. Quando a denúncia não for intentada no prazo legal, o ofendido 
poderá representar ao Procurador-Geral da República, para que este a 
ofereça, designe outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou 
determine o arquivamento das peças de informação recebidas. 
Art. 28. Quando, no exercício de suas atribuições legais, o Banco Central do 
Brasil ou a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, verificar a ocorrência 
de crime previsto nesta lei, disso deverá informar ao Ministério Público 
Federal, enviando-lhe os documentos necessários à comprovação do fato. 
Parágrafo único - A conduta de que trata este artigo será observada pelo 
interventor, liquidante ou síndico que, no curso de intervenção, liquidação 
extrajudicial ou falência, verificar a ocorrência de crime de que trata esta lei. 
Art. 29. O órgão do Ministério Público Federal, sempre que julgar 
necessário, poderá requisitar, a qualquer autoridade, informação, 
documento ou diligência, relativa à prova dos crimes previstos nesta lei. 
Parágrafo único O sigilo dos serviços e operações financeiras não pode ser 
invocado como óbice ao atendimento da requisição prevista no caput deste 
artigo. 
Art. 30. Sem prejuízo do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, 
aprovado pelo Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, a prisão 
preventiva do acusado da prática de crime previsto nesta lei poderá ser 
decretada em razão da magnitude da lesão causada (VETADO). 
Art. 31. Nos crimes previstos nesta lei e punidos com pena de reclusão, o 
réu não poderá prestar fiança, nem apelar antes de ser recolhido à prisão, 
ainda que primário e de bons antecedentes, se estiver configurada situação 
que autoriza a prisão preventiva. 
Art. 32. (Vetado). 
§ 1º (Vetado). 
§ 2º (Vetado). 
§ 3º (Vetado). 
Art. 33. Na fixação da pena de multa relativa aos crimes previstos nesta lei, 
o limite a que se refere o § 1º do art. 49 do Código Penal, aprovado pelo 
Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de.1940, pode ser estendido até o 
décuplo, se verificada a situação nele cogitada. 
Art. 34. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 16 de junho de 1986; 165º da Independência 98º da República. 
JOSÉ SARNEY 
Paulo Brossard 
  

LEI Nº 7.492



306 
 

LEI Nº 8.112 

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 
(DOU 12.12.1990, ret. DOU 19.04.1991, rep. DOU 18.03.1998) 

 
 

Dispõe sobre o regime jurídico dos 
Servidores Públicos Civis da 
União, das autarquias e das 
fundações públicas federais 

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

Título I 
Capítulo Único 

Das Disposições Preliminares 
 

Art. 1º - Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 
União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações 
públicas federais.  
Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida 
em cargo público.  
Art. 3º - Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um 
servidor. 
Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são 
criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres 
públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.  
Art. 4º - É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos 
previstos em lei.  
 
 

Título II 
Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição 

 
Capítulo I 

Do Provimento 
 

Seção I 
Disposições Gerais 
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Art. 5º - São requisitos básicos para investidura em cargo público: 
I - a nacionalidade brasileira; 
II - o gozo dos direitos políticos; 
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
V - a idade mínima de dezoito anos; 
VI - aptidão física e mental. 
§1º - As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros 
requisitos estabelecidos em lei. 
§2º - Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se 
inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições 
sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais 
pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no 
concurso. 
§3º - As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica 
federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta Lei. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.515, DOU 21.11.1997) 
Art. 6º - O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da 
autoridade competente de cada Poder.  
Art. 7º - A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.  
Art. 8º - São formas de provimento de cargo público: 
I - nomeação; 
II - promoção; 
III - (Revogado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
IV - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 11.12.1997) 
V - readaptação; 
VI - reversão; 
VII - aproveitamento; 
VIII - reintegração; 
IX - recondução.  
 
 

Seção II 
Da Nomeação 

 
Art. 9º - A nomeação far-se-á: 
I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento 
efetivo ou de carreira; 
II - em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança 
vagos. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza 
especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro 
cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, 
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hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o 
período da interinidade. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 10 - A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento 
efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua 
validade. 
Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento 
do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que 
fixar as diretrizes do sistema de carreira na Administração Pública Federal e 
seus regulamentos. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
 
 

Seção III 
Do Concurso Público 

 
Art. 11 - O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser 
realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do 
respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao 
pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, 
e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. (Redação 
dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 12 - O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período. 
§1º - O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização 
serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em 
jornal diário de grande circulação. 
§2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em 
concurso anterior com prazo de validade não expirado.  
 
 

Seção IV 
Da Posse e do Exercício 

 
Art. 13 - A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual 
deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos 
inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, 
por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. 
§1º - A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato 
de provimento. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§2º - Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de 
provimento, em licença prevista nos incisos I, III e V do artigo 81, ou 
afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI, VIII, alíneas “a”, “b”, “d”, “e” e 
“f“, IX e X do artigo 102, o prazo será contado do término do impedimento. 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
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§3º - A posse poderá dar-se mediante procuração específica. 
§4º - Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§5º - No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores 
que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de 
outro cargo, emprego ou função pública. 
§6º - Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no 
prazo previsto no §1º deste artigo.  
Art. 14 - A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica 
oficial. 
Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física 
e mentalmente para o exercício do cargo.  
Art. 15 - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público 
ou da função de confiança. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§1º - É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público 
entrar em exercício, contados da data da posse. (Redação dada pela Lei nº 
9.527, DOU 11.12.1997) 
§2º - O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de 
sua designação para função de confiança, se não entrar em exercício nos 
prazos previstos neste artigo, observado o disposto no artigo 18. (Redação 
dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§3º - À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for 
nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. (Redação dada 
pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§4º - O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de 
publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença 
ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no 
primeiro útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 
trinta dias da publicação. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527/97, DOU 
11.12.1997) 
Art. 16 - O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão 
registrados no assentamento individual do servidor. 
Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão 
competente os elementos necessários ao seu assentamento individual.  
Art. 17 - A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado 
no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato 
que promover o servidor. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 18 - O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de 
ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício 
provisório terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de prazo, 
contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das 
atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o 
deslocamento para a nova sede. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
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§1º - Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado 
legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do 
término do impedimento. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, 
DOU 11.12.1997) 
§2º - É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 19 - Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das 
atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima 
do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e 
máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente. (Redação dada 
pela Lei nº 8.270, DOU 19.12.1991) 
§1º - O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a 
regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, 
podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração. 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§2º - O disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho 
estabelecida em leis especiais. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.270/91, 
DOU 19.12.1991) 
Art. 20 - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 
(vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão 
objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes 
fatores: (Período 36 meses – EC nº 19) 
I - assiduidade; 
II - disciplina; 
III - capacidade de iniciativa; 
IV - produtividade; 
V - responsabilidade. 
§ 1º - 4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, será 
submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do 
desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa 
finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da 
respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos 
fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo. (Redação dada 
pela Lei nº 11.784, DOU 23.09.2008) 
§ 2º - O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se 
estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto 
no parágrafo único do artigo 29. 
§ 3º - O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de 
provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento 
no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão 
ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de 
provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - 
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DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
9.527, DOU 11.12.1997) 
§ 4º - Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as 
licenças e os afastamentos previstos nos artigos 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, 
bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de 
aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§ 5º - O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os 
afastamentos previstos nos artigos 83, 84, §1º, 86 e 96, bem assim na 
hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do 
término do impedimento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
 
 

Seção V 
Da Estabilidade 

 
Art. 21 - O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo 
de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao 
completar 2 (dois) anos de efetivo exercício. (Prazo: 3 anos – EC nº 19) 
Art. 22 - O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no 
qual lhe seja assegurada ampla defesa.  
 
 

Seção VI 
Da Transferência 

 
Art. 23 - (Revogado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
 
 

Seção VII 
Da Readaptação 

 
Art. 24 - Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. 
§1º - Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será 
aposentado. 
§2º - A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada 
a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, 
na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas 
atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. (Redação dada pela Lei 
nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
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Seção VIII 
Da Reversão 

 
Art. 25 - Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado: (Redação 
dada pela MPV 2.225-45, DOU 05.09.01 ) 
I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os 
motivos da aposentadoria; ou (inciso acrescentado pela MPV 2.225-45, DOU 
05.09.01) 
II - no interesse da administração, desde que: (inciso acrescentado pela MPV 
2.225-45, DOU 05.09.01) 
a) tenha solicitado a reversão; (alínea acrescentada pela MPV 2.225-45, DOU 
05.09.01) 
b) a aposentadoria tenha sido voluntária; (alínea acrescentada pela MPV 2.225-
45, DOU 05.09.01) 
c) estável quando na atividade; (alínea acrescentada pela MPV 2.225-45, DOU 
05.09.01) 
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação; 
(alínea acrescentada pela MPV 2.225-45, DOU 05.09.01) 
e) haja cargo vago. (alínea acrescentada pela MPV 2.225-45, DOU 05.09.01) 
§1º - A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua 
transformação. (parágrafo acrescentado pela MPV 2.225-45, DOU 05.09.01) 
§2º - O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para 
concessão da aposentadoria. (parágrafo acrescentado pela MPV 2.225-45, DOU 
05.09.01) 
§3º - No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor 
exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. 
(parágrafo acrescentado pela MPV 2.225-45, DOU 05.09.01) 
§4º - O servidor que retornar à atividade por interesse da administração 
perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração 
do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza 
pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. (parágrafo acrescentado 
pela MPV 2.225-45, DOU 05.09.01) 
§5º - O servidor de que trata o inciso II somente terá os proventos 
calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos cinco anos 
no cargo. (parágrafo acrescentado pela MPV 2.225-45, DOU 05.09.01) 
§6º - O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. (parágrafo 
acrescentado pela MPV 2.225-45, DOU 05.09.01) 
Art. 26 - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.225-45, DOU 05.09.01) 
Art. 27 - Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 
(setenta) anos de idade.  
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Seção IX 
Da Reintegração 

 
Art. 28 - A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, 
quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, 
com ressarcimento de todas as vantagens. 
§1º - Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em 
disponibilidade, observado o disposto nos artigos 30 e 31. 
§2º - Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será 
reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado 
em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade. 
 
 

Seção X 
Da Recondução 

 
Art. 29 - Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente 
ocupado e decorrerá de: 
I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; 
II - reintegração do anterior ocupante. 
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será 
aproveitado em outro, observado o disposto no artigo 30.  
 
 

Seção XI 
Da Disponibilidade e do Aproveitamento 

 
Art. 30 - O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á 
mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e 
vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.  
Art. 31 - O Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil determinará o 
imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier 
a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal.  
Parágrafo único. Na hipótese prevista no §3º do artigo 37, o servidor posto 
em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão 
central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, até o 
seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 32 - Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a 
disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo 
doença comprovada por junta médica oficial.  
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Capítulo II 
Da Vacância 

 
Art. 33 - A vacância do cargo público decorrerá de: 
I - exoneração; 
II - demissão; 
III - promoção; 
IV - (Revogado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
V - (Revogado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
VI - readaptação; 
VII - aposentadoria; 
VIII - posse em outro cargo inacumulável; 
IX - falecimento.  
Art. 34 - A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de 
ofício. 
Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á: 
I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; 
II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no 
prazo estabelecido.  
Art. 35 - A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de 
confiança dar-se-á: (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
I - a juízo da autoridade competente; 
II - a pedido do próprio servidor. 
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
 
 

Capítulo III 
Da Remoção e da Redistribuição 

 
Seção I 

Da Remoção 

 
Art. 36 - Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no 
âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por 
modalidades de remoção: (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
I - de ofício, no interesse da Administração; (Inciso acrescentado pela Lei nº 
9.527, DOU 11.12.1997) 
II - a pedido, a critério da Administração; (Inciso acrescentado pela Lei nº 
9.527, DOU 11.12.1997) 
III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da 
Administração: (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público 
civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
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Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração; 
(Alínea acrescentada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente 
que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, 
condicionada à comprovação por junta médica oficial; (Alínea acrescentada 
pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o 
número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com 
normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam 
lotados. (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
 
 

Seção II 
Da Redistribuição 

 
Art. 37 - Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, 
ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão 
ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do 
SIPEC, observados os seguintes preceitos: (Redação dada pela Lei nº 9.527, 
DOU 11.12.1997) 
I - interesse da administração; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
II - equivalência de vencimentos; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
III - manutenção da essência das atribuições do cargo; (Inciso acrescentado 
pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das 
atividades; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; 
(Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades 
institucionais do órgão ou entidade. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, 
DOU 11.12.1997) 
§1º - A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da 
força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de 
reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. (Redação dada pela 
Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§2º - A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato 
conjunto entre o órgão central do SIPEC e os órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal envolvidos. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
9.527, DOU 11.12.1997) 
§3º - Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o 
cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor 
estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, até seu 
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aproveitamento na forma dos artigos 30 e 31. (Parágrafo renumerado e alterado 
pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§4º - O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade 
poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do SIPEC, ou ter 
exercício provisório, em outro órgão ou entidade, até seu adequado 
aproveitamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
 
 

Capítulo IV 
Da Substituição 

 
Art. 38 - Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e 
os ocupantes de cargo de Natureza Especial terão substitutos indicados no 
regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo 
dirigente máximo do órgão ou entidade. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
§1º - O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do 
cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de 
Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou 
regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá 
optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. (Redação 
dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§2º - O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de 
direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos de 
afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias 
consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, que 
excederem o referido período. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
Art. 39 - O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades 
administrativas organizadas em nível de assessoria.  
 
 

Título III 
Dos Direitos e Vantagens 

 
Capítulo I 

Do Vencimento e da Remuneração 

 
Art. 40 - Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo 
público, com valor fixado em lei. 
Parágrafo único – (Parágrafo revogado pela Lei nº 11.784, DOU 23.09.2008)  
Art. 41 - Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 
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§1º - A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão 
será paga na forma prevista no artigo 62. 
§2º - O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade 
diversa da de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o 
estabelecido no §1º do artigo 93. 
§3º - O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter 
permanente, é irredutível. 
§4º - É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições 
iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três 
Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à 
natureza ou ao local de trabalho.  
§5º - Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.784, DOU 23.09.2008)  
Art. 42 - Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de 
remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como 
remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos 
Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e 
Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Parágrafo único. Excluem-se do teto da remuneração as vantagens previstas 
nos incisos II a VII do artigo 61.  
Art. 43 - (Revogado pela Lei nº 9.624, DOU 08.04.1998) 
Art. 44 - O servidor perderá: 
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado; 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências 
justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97, e saídas 
antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês 
subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata; 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de 
força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo 
assim consideradas como efetivo exercício. (Parágrafo incluído pela Lei nº 
9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 45 - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto 
incidirá sobre a remuneração ou provento. 
Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver 
consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da 
administração e com reposição de custos, na forma definida em 
regulamento.  
Art. 46 - As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho 
de 1994, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou 
ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta dias, podendo 
ser parceladas, a pedido do interessado. (Redação dada pela MPV 2.225-45, 
DOU 05.09.01) 
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§1º - O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 
dez por cento da remuneração, provento ou pensão. (Redação dada pela MPV 
2.225-45, DOU 05.09.01) 
§2º - Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do 
processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma 
única parcela. (Redação dada pela MPV 2.225-45, DOU 05.09.01) 
§3º - Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a 
decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada 
ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição. (Redação dada 
pela MPV 2.225-45, DOU 05.09.01) 
Art. 47 - O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou 
que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 
sessenta dias para quitar o débito. (Redação dada pela MPV 2.225-45, DOU 
05.09.01) 
Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua 
inscrição em dívida ativa. (Redação dada pela MPV 2.225-45, DOU 05.09.01) 
Art. 48 - O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de 
arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos 
resultantes de decisão judicial.  
 
 

Capítulo II 
Das Vantagens 

 
Art. 49 - Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes 
vantagens: 
I - indenizações; 
II - gratificações; 
III - adicionais. 
§1º - As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para 
qualquer efeito. 
§2º - As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou 
provento, nos casos e condições indicados em lei.  
Art. 50 - As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, 
para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários 
ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.  
 
 

Seção I 
Das Indenizações 

 
Art. 51 - Constituem indenizações ao servidor: 
I - ajuda de custo; 
II - diárias; 
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III - transporte.  
IV - auxílio-moradia. (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.355/06, DOU 
20.10.2006) 
Art. 52 – Os valores das indenizações estabelecidas nos incisos I a III do art. 
51, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos em 
regulamento. (Redação dada pela Lei nº 11.355, DOU 20.10.2006) 
 
 

Subseção I 
Da Ajuda de Custo 

 
Art. 53 - A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação 
do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova 
sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo 
pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou 
companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter 
exercício na mesma sede. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§1º - Correm por conta de administração as despesas de transporte do 
servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens 
pessoais. 
§2º - À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda 
de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 
(um) ano, contado do óbito.  
Art. 54 - A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, 
conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância 
correspondente a 3 (três) meses.  
Art.  55 - Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do 
cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo.  
Art. 56 - Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da 
União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio. 
Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso I do artigo 93, a ajuda 
de custo será paga pelo órgão cessionário, quando cabível.  
Art. 57 - O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, 
injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) 
dias.  
 
 

Subseção II 
Das Diárias 

 
Art. 58 - O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou 
transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará 
jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas 
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extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme 
dispuser em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§1º - A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela 
metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando 
a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por 
diárias. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§2º - Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência 
permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias.  
§3º - Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da 
mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, 
constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em 
áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e 
competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se 
estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as 
diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do 
território nacional. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 59 - O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por 
qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 
(cinco) dias. 
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor 
do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em 
excesso, no prazo previsto no caput. 
 
 

Subseção III 
Da Indenização de Transporte 

 
Art. 60 - Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar 
despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de 
serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se 
dispuser em regulamento. 
 
 

Subseção IV 
Do Auxílio-Moradia 

(Acrescentado pela Lei nº 11.355, DOU 20.10.2006) 
 
Art. 60-A - O auxílio-moradia consiste no ressarcimento das despesas 
comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou 
com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de 
um mês após a comprovação da despesa pelo servidor. (Artigo acrescentado 
pela Lei nº 11.355, DOU 20.10.2006) 
Art. 60-B - Conceder-se-á auxílio-moradia ao servidor se atendidos os 
seguintes requisitos: (Artigo acrescentado pela Lei nº 11.355, DOU 20.10.2006) 
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I - não exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 11.355, DOU 20.10.2006) 
II - o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional; 
(Inciso acrescentado pela Lei nº 11.355, DOU 20.10.2006) 
III - o servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido 
proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário 
de imóvel no Município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de 
lote edificado sem averbação de construção, nos doze meses que 
antecederem a sua nomeação; (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.355, DOU 
20.10.2006) 
IV - nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio-
moradia; (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.355, DOU 20.10.2006) 
V - o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em 
comissão ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores - DAS, níveis 4, 5 e 6, de Natureza Especial, de Ministro de 
Estado ou equivalentes; (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.355, DOU 
20.10.2006) 
VI - o Município no qual assuma o cargo em comissão ou função de 
confiança não se enquadre nas hipóteses do art. 58, §3º, em relação ao local 
de residência ou domicílio do servidor; (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.355, 
DOU 20.10.2006) 
VII - o servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no Município, 
nos últimos doze meses, aonde for exercer o cargo em comissão ou função 
de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a sessenta dias dentro 
desse período; e (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.355, DOU 20.10.2006) 
VIII - o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou 
nomeação para cargo efetivo. (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.355, DOU 
20.10.2006) 
IX - o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 11.490, DOU 21.06.2007)  
Parágrafo único - Para fins do inciso VII, não será considerado o prazo no 
qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão relacionado no 
inciso V. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.355, DOU 20.10.2006) 
Art. 60-C - O auxílio-moradia não será concedido por prazo superior a 8 
(oito) anos dentro de cada período de 12 (doze) anos. (Artigo acrescentado 
pela Lei nº 11.355, DOU 20.10.2006, com a redação dada pela Lei 11.784, DOU 
23.09.2008) 
Parágrafo único - Transcorrido o prazo de 8 (oito) anos dentro de cada 
período de 12 (doze) anos, o pagamento somente será retomado se 
observados, além do disposto no caput deste artigo, os requisitos do caput 
do art. 60-B desta Lei, não se aplicando, no caso, o parágrafo único do citado 
art. 60-B.” (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.355, DOU DE 20.10.2006, com 
a redação dada pela Lei nº 11.784, DOU 23.09.2008) 
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Art. 60-D - O valor mensal do auxílio-moradia é limitado a 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do cargo em comissão, função comissionada ou 
cargo de Ministro de Estado ocupado. (Artigo acrescentado pela Lei nº 11.355, 
DOU 20.10.2006, com a redação dada pela Lei 11.784, DOU 23.09.2008) 
§1º - O valor do auxílio-moradia não poderá superar 25% (vinte e cinco por 
cento) da remuneração de Ministro de Estado. (Parágrafo acrescentado pela Lei 
11.784, DOU 23.09.2008) 
§2º - Independentemente do valor do cargo em comissão ou função 
comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o 
ressarcimento até o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 11.784, DOU 23.09.2008) 
Art. 60-E - No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel 
funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-
moradia continuará sendo pago por um mês. (Artigo acrescentado pela Lei nº 
11.355, DOU 20.10.2006) 
 
 

Seção II 
Das Gratificações e Adicionais 

 
Art. 61 - Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão 
deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais: 
(Redação dada pela Lei nº 9.527/97, DOU 11.12.1997) 
I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento; 
(Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
II - gratificação natalina; 
III - (Revogado pela MPV 2.225-45, DOU 05.09.01) 
IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; 
V - adicional pela prestação de serviço extraordinário; 
VI - adicional noturno; 
VII - adicional de férias; 
VIII - outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho. 
IX - gratificação por encargo de curso ou concurso. (Inciso acrescentado pela 
Lei nº 11.314, DOU 04.07.2006) 
 
 

Subseção I 
Da Retribuição pelo Exercício de Função de Direção, Chefia e 

Assessoramento 
(Redação dada a Subseção I pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 

 
Art. 62 - Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de 
direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de 
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Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício. (Redação dada pela 
Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em 
comissão de que trata o inciso II do artigo 9º. (Redação dada pela Lei nº 9.527, 
DOU 11.12.1997) 
Art. 62-A - Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente 
Identificada - VPNI a incorporação da retribuição pelo exercício de função 
de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou 
de Natureza Especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 
de julho de 1994, e o art. 3º da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998. (Artigo 
acrescentado pela MPV 2.225-45, DOU 05.09.01) 
Parágrafo único - A VPNI de que trata o caput deste artigo somente estará 
sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. 
(Parágrafo único acrescentado pela MPV 2.225-45, DOU 05.09.01) 
 
 

Subseção II 
Da Gratificação Natalina 

 
Art. 63 - A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da 
remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de 
exercício no respectivo ano. 
Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será 
considerada como mês integral.  
Art. 64 - A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de 
cada ano. 
Parágrafo único. (VETADO).  
Art. 65 - O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, 
proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração 
do mês da exoneração.  
Art. 66 - A gratificação natalina não será considerada para cálculo de 
qualquer vantagem pecuniária.  
 
 

Subseção III 
Do Adicional por Tempo de Serviço 

 
Art. 67 - (Revogado pela MPV 2.225-45, DOU 05.09.01) 
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Subseção IV 
Dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade ou Atividades Penosas 

 
Art. 68 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais 
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas 
ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 
efetivo. 
§1º - O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de 
periculosidade deverá optar por um deles. 
§2º - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a 
eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.  
Art. 69 - Haverá permanente controle da atividade de servidores em 
operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. 
Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto 
durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, 
exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não 
perigoso.  
Art. 70 - Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de 
insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações 
estabelecidas em legislação específica.  
Art. 71 - O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em 
exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o 
justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.  
Art. 72 - Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios X ou 
substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo 
que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo 
previsto na legislação própria. 
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos 
a exames médicos a cada 6 (seis) meses.  
 
 

Subseção V 
Do Adicional por Serviço Extraordinário 

 
Art. 73 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% 
(cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho. 
Art. 74 - Somente será permitido serviço extraordinário para atender a 
situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 
(duas) horas por jornada. 
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Subseção VI 
Do Adicional Noturno 

 
Art. 75 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 
(vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o 
valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada 
hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 
Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de 
que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73.  
 
 

Subseção VII 
Do Adicional de Férias 

 
Art. 76 - Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por 
ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da 
remuneração do período das férias. 
Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou 
assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será 
considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.  
 
 

Subseção VIII 
Da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso 

(Acrescentado pela Lei nº 11.314, DOU 04.07.2006) 
 
Art. 76-A - A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso é devida ao 
servidor que, em caráter eventual: (Artigo acrescentado pela Lei nº 11.314, 
DOU 04.07.2006) 
I - atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de 
treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública 
federal; (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.314, DOU 04.07.2006) 
II - participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, 
para análise curricular, para correção de provas discursivas, para 
elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos 
intentados por candidatos; (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.314, DOU 
04.07.2006) 
III - participar da logística de preparação e de realização de concurso 
público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, 
execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem 
incluídas entre as suas atribuições permanentes; (Inciso acrescentado pela Lei 
nº 11.314, DOU 04.07.2006) 
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IV - participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular 
ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 11.314, DOU 04.07.2006) 
§1º Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este 
artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros: 
(Inciso acrescentado pela Lei nº 11.314, DOU 04.07.2006) 
I - o valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a 
complexidade da atividade exercida; (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.314, 
DOU 04.07.2006) 
II - a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 (cento e vinte) 
horas de trabalho anuais, ressalvada situação de excepcionalidade, 
devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima 
do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 (cento e 
vinte) horas de trabalho anuais; (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.314, DOU 
04.07.2006) 
III - o valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes 
percentuais, incidentes sobre o maior vencimento básico da administração 
pública federal: (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.314, DOU 04.07.2006) 
a) 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), em se tratando de 
atividades previstas nos inciso I e II do caput deste artigo; (Alínea 
acrescentada pela Lei nº 11.314, DOU 04.07.2006, com redação dada pela Lei 
11.501, DOU 11.07.2007) 
b) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), em se tratando de atividade 
prevista nos incisos III e IV do caput deste artigo.” (Alínea acrescentada pela 
Lei nº 11.314, DOU 04.07.2006, com redação dada pela Lei 11.501, DOU 
11.07.2007) 
§2º A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente será paga se 
as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas 
sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo 
ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas 
durante a jornada de trabalho, na forma do §4º do art. 98 desta Lei. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.314, DOU 04.07.2006) 
§3º A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso não se incorpora ao 
vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser 
utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive 
para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.314, DOU 04.07.2006) 
 
 

Capítulo III 
Das Férias 

 
Art. 77 - O servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser 
acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do 
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serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. (Redação 
dada pela Lei nº 9.525, DOU 04.12.1997) 
§1º - Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) 
meses de exercício. 
§2º - É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. 
§3º - As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim 
requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 9.525, DOU 04.12.1997)  
Art. 78 - O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) 
dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no §1º 
deste artigo. 
§1º - (Revogado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§2º - (Revogado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§3º - O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá 
indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao 
incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou 
fração superior a quatorze dias (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.216, DOU 
15.08.1991) 
§4º - A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que 
for publicado o ato exoneratório. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.216, 
DOU 15.08.1991) 
§5º - Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional 
previsto no inciso XVII do artigo 7º da Constituição Federal quando da 
utilização do primeiro período. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.525, DOU 
04.12.1997)  
Art. 79 - O servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou 
substâncias radioativas gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por 
semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a 
acumulação. 
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 80 - As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de 
calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar 
ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade 
máxima do órgão ou entidade. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma 
só vez, observado o disposto no artigo 77. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
9.527, DOU 11.12.1997) 
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Capítulo IV 
Das Licenças 

 
Seção I 

Disposições Gerais 
 
Art. 81 - Conceder-se-á ao servidor licença: 
I - por motivo de doença em pessoa da família; 
II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 
III - para o serviço militar; 
IV - para atividade política; 
V - para capacitação; (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
VI - para tratar de interesses particulares; 
VII - para desempenho de mandato classista. 
§1º - A licença prevista no inciso I do caput deste artigo bem como cada 
uma de suas prorrogações serão precedidas de exame por perícia médica 
oficial, observado o disposto no art. 204 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 
11.907, DOU 03.02.2009, retificação DOU 04.02.2009) 
§2º - (Revogado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§3º - É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de 
licença prevista no inciso I deste artigo.  
Art. 82 - A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de 
outra da mesma espécie será considerada como prorrogação.  
 
 

Seção II 
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 

 
Art. 83 - Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do 
cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e 
enteado, ou dependente que viva a suas expensas e conste do seu 
assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. 
(Redação dada pela Lei nº 11.907, DOU 03.02.2009, retificação DOU 04.02.2009) 
§1º - A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for 
indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com exercício do 
cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso 
II do artigo 44. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§2º - A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser 
concedida a cada período de doze meses nas seguintes condições: (Redação 
dada pela MPv nº 479, DOU 30.12.2009, convertida na Lei nº 12.269, DOU 
22.06.2010) 
I - por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração 
do servidor; e (Inciso acrescentado pela MPv nº 479, DOU 30.12.2009, 
convertida na Lei nº 12.269, DOU 22.06.2010) 
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II - por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem remuneração. (Inciso 
acrescentado pela MPv nº 479, DOU de 30.12.2009, convertida na Lei nº 12.269, 
DOU 22.06.2010) 
§3º - O início do interstício de 12 (doze) meses será contado a partir da data 
do deferimento da primeira licença concedida. (Parágrafo acrescentado pela 
Lei 11.907, DOU 03.02.2009, retificação DOU 04.02.2009 com redação dada pela 
MPv nº 479, DOU 30.12.2009, convertida na Lei nº 12.269, DOU 22.06.2010) 
§4º - A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, 
incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período 
de 12 (doze) meses, observado o disposto no §3º, não poderá ultrapassar os 
limites estabelecidos nos incisos I e II do §2º.” (Parágrafo acrescentado pela 
MPv nº 479, DOU 30.12.2009, convertida na Lei nº 12.269, DOU 22.06.2010) 
 
 

Seção III 
Da Licença por Motivo de Afastamento de Cônjuge 

 
Art. 84 - Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge 
ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, 
para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes 
Executivo e Legislativo. 
§1º - A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. 
§2º - No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também 
seja servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá haver exercício 
provisório em órgão ou entidade da Administração Federal direta, 
autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade 
compatível com o seu cargo. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
 
 

Seção IV 
Da Licença para o Serviço Militar 

 
Art. 85 - Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida 
licença, na forma e condições previstas na legislação específica. 
Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 (trinta) 
dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo.  
 
 

Seção V 
Da Licença para Atividade Política 

 
Art. 86 - O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o 
período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como 
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candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura 
perante a Justiça Eleitoral. 
§1º - O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha 
suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, 
arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao 
do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia 
seguinte ao do pleito. (Redação dada pela Lei nº 9.527/97, DOU 11.12.1997) 
§2º - A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da 
eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo 
efetivo somente pelo período de três meses. (Redação dada pela Lei nº 9.527, 
DOU 11.12.1997) 
 
 

Seção VI 
Da Licença para Capacitação1 

(Redação dada ao título da Seção VI pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
 
Art. 87 - Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no 
interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a 
respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de 
capacitação profissional. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são 
acumuláveis. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 88 - (Revogado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 89 - (Revogado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 90 - (Vetado). 
 
 

Seção VII 
Da Licença para Tratar de Interesses Particulares 

 
Art. 91 - A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor 
ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, 
licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três anos 
consecutivos, sem remuneração. (Redação dada pela MPV 2.225-45, DOU 
05.09.01) 
Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a 
pedido do servidor ou no interesse do serviço. (Redação dada pela MPV 2.225-
45, DOU 05.09.01) 
 

                                            
1 Redação original / Lei 8.112, DOU 12.12.90: "Seção VI - Da Licença-Prêmio 
por Assiduidade” 
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Seção VIII 
Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista 

 
Art. 92 – É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para 
o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de 
classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade 
fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou 
administração em sociedade cooperativa constituída por servidores 
públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na 
alínea c do inciso VIII do art. 102 desta Lei, conforme disposto em 
regulamento e observados os seguintes limites: (Redação dada pela Lei nº 
11.094, DOU 14.01.2005)2 
I - para entidades com até 5.000 associados, um servidor; (Inciso acrescentado 
pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
II - para entidades com 5.001 a 30.000 associados, dois servidores; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
III - para entidades com mais de 30.000 associados, três servidores. (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§1º - Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de 
direção ou representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. (Redação dada 
pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§2º - (Vetado) (Redação dada pela Lei nº 11.501, DOU 11.07.2007) 
 
 

Capítulo V 
Dos Afastamentos 

 
Seção I 

Do Afastamento para Servir a Outro Órgão ou Entidade 
 
Art. 93 - O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou 
entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos 
Municípios, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei nº 8.270, DOU 
19.12.1991) 
I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança;  
II - em casos previstos em leis específicas.  
§1º - Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será 
do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos 
demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.270, DOU 19.12.1991) 

                                            
2 Regulamento (Vide Medida Provisória n.º 210, de 4.9.2004) 
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§2º - Na hipótese de o servidor cedido a empresa pública ou sociedade de 
economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela 
remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo 
acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade 
cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou 
entidade de origem. (Redação dada pela Lei nº 11.355, DOU 20.10.2006) 
§3º - A cessão far-se-á mediante Portaria publicada no Diário Oficial da 
União. (Redação dada pela Lei nº 8.270, DOU 19.12.1991) 
§4º - Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor 
do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração 
Federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para fim 
determinado e a prazo certo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.270, DOU 
19.12.1991)  
§5º - Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela 
requisitado, as disposições dos §§1º e 2º deste artigo. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997, com a redação dada pela Lei nº 10.470, DOU 
26.06.2002) 
§6º - As cessões de empregados de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista, que receba recursos de Tesouro Nacional para o custeio 
total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, independem das 
disposições contidas nos incisos I e II e §§1º e 2º deste artigo, ficando o 
exercício do empregado cedido condicionado a autorização específica do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de 
ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 10.470, DOU 26.06.2002) 
§7º - O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade 
de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou o exercício 
de empregado ou servidor, independentemente da observância do 
constante no inciso I e nos §§1º e 2º deste artigo. (Parágrafo acrescentado pela 
Lei nº 10.470, DOU 26.06.2002) 
 
 

Seção II 
Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo 

 
Art. 94 - Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes 
disposições: 
I - tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do 
cargo; 
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração; 
III - investido no mandato de vereador: 
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a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu 
cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo; 
b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-
lhe facultado optar pela sua remuneração. 
§1º - No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a 
seguridade social como se em exercício estivesse. 
§2º - O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser 
removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde 
exerce o mandato. 
 
 

Seção III 
Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior 

 
Art. 95 - O servidor não poderá ausentar-se do País para estudo ou missão 
oficial, sem autorização do Presidente da República, Presidente dos Órgãos 
do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
§1º - A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão ou estudo, 
somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. 
§2º - Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida 
exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido 
período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da 
despesa havida com seu afastamento. 
§3º - O disposto neste artigo não se aplica aos servidores da carreira 
diplomática.  
§4º - As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este 
artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão 
disciplinadas em regulamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
Art. 96 - O afastamento de servidor para servir em organismo internacional 
de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da 
remuneração.  
 
 

Seção IV 
Do Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu no País 
(Seção acrescentada pela Lei nº 11.907, DOU 03.02.2009, retificação DOU 

04.02.2009) 
 

Art.96-A - O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a 
participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo 
ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo 
efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de 
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pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País. 
(Artigo acrescentado pela Lei nº 11.907, DOU 03.02.2009, retificação DOU 
04.02.2009) 
§1º - Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em 
conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os 
critérios para participação em programas de pós-graduação no País, com ou 
sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê 
constituído para este fim. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.907, DOU 
03.02.2009, retificação DOU 04.02.2009) 
§2º - Os afastamentos para realização de programas de mestrado e 
doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos 
efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para 
mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, incluído o período de estágio 
probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos 
particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste 
artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.907, DOU 03.02.2009, retificação DOU 
04.02.2009) 
§3º - Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado 
somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo no 
respectivo órgão ou entidade há pelo menos quatro anos, incluído o período 
de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar 
de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos quatro anos 
anteriores à data da solicitação de afastamento. (Parágrafo acrescentado pela 
Lei nº 11.907, DOU 03.02.2009, retificação DOU 04.02.2009 com redação dada 
pela MPv nº 479, DOU 30.12.2009, convertida na Lei nº 12.269, DOU 
22.06.2010) 
§4º - Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos §§1º, 2º e 
3º deste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu 
retorno por um período igual ao do afastamento concedido. (Parágrafo 
incluído pela Lei nº 11.907, DOU 03.02.2009, retificação DOU 04.02.2009) 
§5º - Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou 
aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto no 
§4º deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do art. 47 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu 
aperfeiçoamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.907, DOU 03.02.2009, 
retificação DOU 04.02.2009) 
§6º - Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu 
afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no §5º deste artigo, 
salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério 
do dirigente máximo do órgão ou entidade. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
11.907, DOU 03.02.2009, retificação DOU 04.02.2009) 
§7º - Aplica-se à participação em programa de pós-graduação no Exterior, 
autorizado nos termos do art. 95 desta Lei, o disposto nos §§1º a 6º deste 
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artigo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.907, DOU 03.02.2009, retificação 
DOU 04.02.2009) 
 
 

Capítulo VI 
Das Concessões 

 
Art. 97 - Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 
I - por 1 (um) dia, para doação de sangue; 
II - por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor; 
III - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de: 
a) casamento; 
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, 
enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.  
Art. 98 - Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando 
comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, 
sem prejuízo do exercício do cargo. 
§1º - Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de 
horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração 
semanal do trabalho. (Parágrafo único renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, 
DOU 11.12.1997) 
§2º - Também será concedido horário especial ao servidor portador de 
deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, 
independentemente de compensação de horário. (Parágrafo acrescentado pela 
Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§3º - As disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor que 
tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, exigindo-
se, porém, neste caso, compensação de horário na forma do inciso II do 
artigo 44. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§4º - Será igualmente concedido horário especial, vinculado à compensação 
de horário a ser efetivada no prazo de até 1 (um) ano, ao servidor que 
desempenhe atividade prevista nos incisos I e II do caput do art. 76-A desta 
Lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.314, DOU 04.07.2006, com a redação 
dada pela Lei nº 11.501, DOU 12.07.2007) 
Art. 99 - Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da 
administração, é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais 
próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, 
independentemente de vaga. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou 
companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor que vivam na sua 
companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização 
judicial.  
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Capítulo VII 
Do Tempo de Serviço 

 
Art. 100 - É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público 
federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. 
Art. 101 - A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão 
convertidos em anos, considerado o ano como de trezentos e sessenta e 
cinco dias. 
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 102 - Além das ausências ao serviço previstas no artigo 97, são 
considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: 
I - férias; 
II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade 
dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal; 
III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer 
parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República; 
IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído ou 
em programa de pós-graduação stricto sensu no País, conforme dispuser o 
regulamento; (Redação dada pela Lei nº 11.907, DOU 03.02.2009, retificação 
DOU 04.02.2009) 
V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento; 
VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, 
conforme dispuser o regulamento; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 9.527, 
DOU 11.12.1997) 
VIII - licença: 
a) à gestante, à adotante e à paternidade; 
b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, 
cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em 
cargo de provimento efetivo; (Redação dada à alínea pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
c) para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou 
administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para 
prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por 
merecimento; (Redação dada pela Lei nº 11.094, DOU 14.01.2005) 
d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 
e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada à alínea 
pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
f) por convocação para o serviço militar; 
IX - deslocamento para a nova sede de que trata o artigo 18; 
X - participação em competição desportiva nacional ou convocação para 
integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior, 
conforme disposto em lei específica;  
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XI - afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil 
participe ou com o qual coopere. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
Art. 103 - Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e 
disponibilidade: 
I - o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito 
Federal;  
II - a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, 
com remuneração, que exceder a 30 (trinta) dias em período de 12 (doze) 
meses. (Redação dada pela MPv nº 479, DOU 30.12.2009, convertida na Lei nº 
12.269, DOU 22.06.2010) 
III - a licença para atividade política, no caso do artigo 86, §2º; 
IV - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, 
estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público 
federal; 
V - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência 
Social; 
VI - o tempo de serviço relativo a tiro de guerra. 
VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o 
prazo a que se refere a alínea b do inciso VIII do artigo 102. (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§1º - O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas 
para nova aposentadoria. 
§2º - Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças 
Armadas em operações de guerra. 
§3º - É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado 
concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades 
dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, 
fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública.  
 
 

Capítulo VIII 
Do Direito de Petição 

 
Art. 104 - É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes 
Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.  
Art. 105 - O requerimento será dirigido à autoridade competente para 
decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver 
imediatamente subordinado o requerente.  
Art. 106 - Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver 
expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. 
Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que 
tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) 
dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias.  
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Art. 107 - Caberá recurso: 
I - do indeferimento do pedido de reconsideração; 
II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. 
§1º - O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que 
tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala 
ascendente, às demais autoridades. 
§2º - O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que 
estiver imediatamente subordinado o requerente.  
Art. 108 - O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de 
recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo 
interessado, da decisão recorrida.  
Art. 109 - O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da 
autoridade competente. 
Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou 
do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.  
Art. 110 - O direito de requerer prescreve: 
I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e 
créditos resultantes das relações de trabalho; 
II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo 
for fixado em lei. 
Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação 
do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não 
for publicado.  
Art. 111 - O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, 
interrompem a prescrição.  
Art. 112 - A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela 
administração.  
Art. 113 - Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do 
processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele 
constituído.  
Art. 114 - A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, 
quando eivados de ilegalidade.  
Art. 115 - São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste 
Capítulo, salvo motivo de força maior.  
 
 

Título IV 
Do Regime Disciplinar 

 
Capítulo I 

Dos Deveres 
 
Art. 116 - São deveres do servidor: 

LEI Nº 8.112



339 
 

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
II - ser leal às instituições a que servir; 
III - observar as normas legais e regulamentares; 
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 
V - atender com presteza: 
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as 
protegidas por sigilo; 
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou 
esclarecimento de situações de interesse pessoal; 
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública; 
VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de 
que tiver ciência em razão do cargo; 
VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio 
público; 
VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição; 
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
X - ser assíduo e pontual ao serviço; 
XI - tratar com urbanidade as pessoas; 
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 
Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada 
pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a 
qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.  
 
 

Capítulo II 
Das Proibições 

 
Art. 117 - Ao servidor é proibido: 
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do 
chefe imediato; 
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer 
documento ou objeto da repartição; 
III - recusar fé a documentos públicos; 
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo 
ou execução de serviço; 
V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, 
o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu 
subordinado; 
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação 
profissional ou sindical, ou a partido político; 
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, 
cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; 
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IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 
detrimento da dignidade da função pública; 
X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, 
personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade 
de acionista, cotista ou comanditário; (Redação dada pela Lei nº 1.784, DOU 
23.09.2008) 
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, 
salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de 
parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro; 
XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, 
em razão de suas atribuições; 
XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; 
XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas; 
XV - proceder de forma desidiosa; 
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou 
atividades particulares; 
XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, 
exceto em situações de emergência e transitórias; 
XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o 
exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho; 
XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Parágrafo único - A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo 
não se aplica nos seguintes casos: (Parágrafo único acrescentado pela Lei nº 
11.784, DOU 23.09.2008) 
I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou 
entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no 
capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços 
a seus membros; e (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.784, DOU 23.09.2008) 
II - gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 
91 desta Lei, observada a legislação sobre conflito de interesses. (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 11.784, DOU 23.09.2008) 
 
 

Capítulo III 
Da Acumulação 

 
Art. 118 - Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a 
acumulação remunerada de cargos públicos. 
§1º - A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em 
autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia 
mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos 
Municípios. 
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§2º - A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à 
comprovação da compatibilidade de horários.  
§3º - Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de 
cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo 
quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis 
na atividade. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 119 - O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, 
exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9º, nem ser 
remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. (Redação 
dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração 
devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das 
empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e 
controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o 
que, a respeito, dispuser legislação específica. (Parágrafo único acrescentado 
pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997, com a redação dada pela MPV 2.225-45, DOU 
05.09.01) 
Art. 120 - O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular 
licitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento 
em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese 
em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um 
deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades 
envolvidos. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
 
 

Capítulo IV 
Das Responsabilidades 

 
Art. 121 - O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo 
exercício irregular de suas atribuições.  
Art. 122 - A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, 
doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. 
§1º - A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será 
liquidada na forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que 
assegurem a execução do débito pela via judicial. 
§2º - Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor 
perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. 
§3º - A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles 
será executada, até o limite do valor da herança recebida.  
Art. 123 - A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções 
imputadas ao servidor, nessa qualidade.  
Art. 124 - A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo 
ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.  
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Art. 125 - As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, 
sendo independentes entre si.  
Art. 126 - A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no 
caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.  
 
 

Capítulo V 
Das Penalidades 

 
Art. 127 - São penalidades disciplinares: 
I - advertência; 
II - suspensão; 
III - demissão; 
IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 
V - destituição de cargo em comissão; 
VI - destituição de função comissionada.  
Art. 128 - Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a 
gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o 
serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 
antecedentes funcionais.  
Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o 
fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. (Parágrafo acrescentado pela 
Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 129 - A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de 
proibição constante do artigo 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância 
de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que 
não justifique imposição de penalidade mais grave. (Redação dada pela Lei nº 
9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 130 - A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas 
punidas com advertência e de violação das demais proibições que não 
tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder 
de 90 (noventa) dias. 
§1º - Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, 
injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica 
determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade 
uma vez cumprida a determinação. 
§2º - Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de 
suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por 
cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado 
a permanecer em serviço.  
Art. 131 - As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros 
cancelados, após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, 
respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova 
infração disciplinar. 
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Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos 
retroativos.  
Art. 132 - A demissão será aplicada nos seguintes casos: 
I - crime contra a administração pública; 
II - abandono de cargo; 
III - inassiduidade habitual; 
IV - improbidade administrativa; 
V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; 
VI - insubordinação grave em serviço; 
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima 
defesa própria ou de outrem; 
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos; 
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; 
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; 
XI - corrupção; 
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do artigo 117.  
Art. 133 - Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, 
empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 143 
notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar 
opção no prazo improrrogável de dez dias contados da data da ciência e, na 
hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e 
regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se 
desenvolverá nas seguintes fases: (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser 
composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria 
e a materialidade da transgressão objeto da apuração; (Inciso acrescentado 
pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
III - julgamento. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§1º - A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo nome e 
matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, 
empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos 
ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e 
do correspondente regime jurídico. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
§2º - A comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato que a 
constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de 
que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do 
servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no 
prazo de cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do 
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processo na repartição, observado o disposto nos artigos 163 e 164. (Redação 
dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§3º - Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo 
quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as 
peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em 
exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à 
autoridade instauradora, para julgamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
9.527, DOU 11.12.1997) 
§4º - No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, a 
autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o 
caso, o disposto no §3º do artigo 167. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, 
DOU 11.12.1997) 
§5º - A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa 
configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em 
pedido de exoneração do outro cargo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
9.527, DOU 11.12.1997) 
§6º - Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a 
pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em 
regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de 
vinculação serão comunicados. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
§7º - O prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar 
submetido ao rito sumário não excederá trinta dias, contados da data de 
publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por 
até quinze dias, quando as circunstâncias o exigirem. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§8º - O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo 
observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições 
dos Títulos IV e V desta Lei. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997)  
Art. 134 - Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que 
houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão.  
Art. 135 - A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de 
cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de 
suspensão e de demissão. 
Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a 
exoneração efetuada nos termos do artigo 35 será convertida em destituição 
de cargo em comissão.  
Art. 136 - A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos 
incisos IV, VIII, X e XI do artigo 132, implica a indisponibilidade dos bens e 
o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.  
Art. 137 - A demissão, ou a destituição de cargo em comissão por 
infringência do artigo 117, incisos IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor 
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para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos. 
Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor 
que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do 
artigo 132, incisos I, IV, VIII, X e XI.  
Art. 138 - Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor 
ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.  
Art. 139 - Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem 
causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de 
doze meses.  
Art. 140 - Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, 
também será adotado o procedimento sumário a que se refere o artigo 133, 
observando-se especialmente que: (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
I - a indicação da materialidade dar-se-á: (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, 
DOU 11.12.1997) 
a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de 
ausência intencional do servidor ao serviço superior a trinta dias; (Alínea 
acrescentada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao 
serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a sessenta dias 
interpoladamente, durante o período de doze meses; (Alínea acrescentada 
pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório conclusivo 
quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as 
peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, 
na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao 
serviço superior a trinta dias e remeterá o processo à autoridade 
instauradora para julgamento. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
Art. 141 - As penalidades disciplinares serão aplicadas: 
I - pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder 
Legislativo e dos Tribunais Federais, e pelo Procurador-Geral da República, 
quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou 
entidade; 
II - pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior 
àquelas mencionadas no inciso anterior quando se tratar de suspensão 
superior a 30 (trinta) dias; 
III - pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos 
regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de 
até 30 (trinta) dias; 
IV - pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de 
destituição de cargo em comissão.  
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Art. 142 - A ação disciplinar prescreverá: 
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação 
de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; 
II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. 
§1º - O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou 
conhecido. 
§2º - Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações 
disciplinares capituladas também como crime. 
§3º - A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar 
interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade 
competente. 
§4º - Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir 
do dia em que cessar a interrupção.  
 
 

Título V 
Do Processo Administrativo Disciplinar 

 
Capítulo I 

Disposições Gerais 
 

Art. 143 - A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 
público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado 
ampla defesa. 
§1º - (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997, e revogado pela 
Lei nº 11.204, DOU 06.12.2005) 
§2º - (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997, e revogado pela 
Lei nº 11.204, DOU 06.12.2005) 
§3º - A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se 
refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso 
daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência 
específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou 
temporário pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do 
Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da 
República, no âmbito do respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas 
as competências para o julgamento que se seguir à apuração. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 144 - As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, 
desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam 
formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. 
Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração 
disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.  
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Art. 145 - Da sindicância poderá resultar: 
I - arquivamento do processo; 
II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) 
dias; 
III - instauração de processo disciplinar. 
Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 
(trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 
autoridade superior. 
Art. 146 - Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição 
de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em 
comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.  
 
 

Capítulo II 
Do Afastamento Preventivo 

 
Art. 147 - Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a 
influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do 
processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do 
cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração. 
Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, 
findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.  
 
 

Capítulo III 
Do Processo Disciplinar 

 
Art. 148 - O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar 
responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas 
atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se 
encontre investido.  
Art. 149 - O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 
três servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado 
o disposto no §3º do artigo 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, 
que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou 
ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. (Redação dada 
pela Lei nº 9.527/97, DOU 11.12.1997) 
§1º - A Comissão terá como secretário servidor designado pelo seu 
presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. 
§2º - Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, 
cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em 
linha reta ou colateral, até o terceiro grau.  
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Art. 150 - A Comissão exercerá suas atividades com independência e 
imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou 
exigido pelo interesse da administração. 
Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter 
reservado.  
Art. 151 - O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: 
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 
II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório; 
III - julgamento.  
Art. 152 - O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 
(sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a 
comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as 
circunstâncias o exigirem. 
§1º - Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus 
trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do 
relatório final. 
§2º - As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão 
detalhar as deliberações adotadas.  
 
 

Seção I 
Do Inquérito 

 
Art. 153 - O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do 
contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos 
meios e recursos admitidos em direito.  
Art. 154 - Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como 
peça informativa da instrução. 
Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a 
infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente 
encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da 
imediata instauração do processo disciplinar.  
Art. 155 - Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de 
depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a 
coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de 
modo a permitir a completa elucidação dos fatos.  
Art. 156 - É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo 
pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir 
testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando 
se tratar de prova pericial. 
§1º - O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados 
impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o 
esclarecimento dos fatos. 
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§2º - Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do 
fato independer de conhecimento especial de perito.  
Art. 157 - As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado 
expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente 
do interessado, ser anexada aos autos. 
Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do 
mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde 
serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição.  
Art. 158 - O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não 
sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito. 
§1º - As testemunhas serão inquiridas separadamente. 
§2º - Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, 
proceder-se-á à acareação entre os depoentes.  
Art. 159 - Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o 
interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos 
artigos 157 e 158. 
§1º - No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido 
separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos 
ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. 
§2º - O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como 
à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e 
respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do 
presidente da comissão.  
Art. 160 - Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a 
comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame 
por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico 
psiquiatra. 
Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto 
apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo 
pericial.  
Art. 161 - Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do 
servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas 
provas. 
§1º - O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da 
comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, 
assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. 
§2º - Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) 
dias. 
§3º - O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências 
reputadas indispensáveis. 
§4º - No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o 
prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo 
membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 2 (duas) 
testemunhas.  

LEI Nº 8.112



350 
 

Art. 162 - O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à 
comissão o lugar onde poderá ser encontrado.  
Art. 163 - Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado 
por edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande 
circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar 
defesa. 
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 
(quinze) dias a partir da última publicação do edital.  
Art. 164 - Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não 
apresentar defesa no prazo legal. 
§1º - A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá 
o prazo para a defesa. 
§2º - Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo 
designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de 
cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual 
ou superior ao do indiciado. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 165 - Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, 
onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que 
se baseou para formar a sua convicção. 
§1º - O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à 
responsabilidade do servidor. 
§2º - Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o 
dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes.  
Art. 166 - O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido 
à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento.  
 
 

Seção II 
Do Julgamento 

 
Art. 167 - No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, 
a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. 
§1º - Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade 
instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, 
que decidirá em igual prazo. 
§2º - Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento 
caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. 
§3º - Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria 
ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso 
I do artigo 141.  
§4º - Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade 
instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se 
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flagrantemente contrária à prova dos autos. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 168 - O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando 
contrário às provas dos autos. 
Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos 
autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade 
proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.  
Art. 169 - Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que 
determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior 
declarará a sua nulidade total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a 
constituição de outra comissão para instauração de novo processo. (Redação 
dada pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§1º - O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. 
§2º - A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 
142, §2º, será responsabilizada na forma do Capítulo IV do Título IV.  
Art. 170 - Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora 
determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.  
Art. 171 - Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo 
disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação 
penal, ficando trasladado na repartição.  
Art. 172 - O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser 
exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do 
processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. 
Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, 
inciso I do artigo 34, o ato será convertido em demissão, se for o caso.  
Art. 173 - Serão assegurados transporte e diárias: 
I - ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua 
repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado; 
II - aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se 
deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao 
esclarecimento dos fatos.  
 
 

Seção III 
Da Revisão do Processo 

 
Art. 174 - O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a 
pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias 
suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da 
penalidade aplicada. 
§1º - Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, 
qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. 
§2º - No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida 
pelo respectivo curador.  
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Art. 175 - No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente.  
Art. 176 - A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui 
fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não 
apreciados no processo originário. 
Art. 177 - O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Ministro 
de Estado ou autoridade equivalente que, se autorizar a revisão, 
encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o 
processo disciplinar. 
Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará 
a constituição de comissão, na forma do artigo 149.  
Art. 178 - A revisão correrá em apenso ao processo originário. 
Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a 
produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar.  
Art. 179 - A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos 
trabalhos.  
Art. 180 - Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as 
normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar.  
Art. 181 - O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, nos 
termos do artigo 141. 
Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 (vinte) dias, contados 
do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora 
poderá determinar diligências.  
Art. 182 - Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a 
penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto 
em relação à destituição de cargo em comissão, que será convertida em 
exoneração. 
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento 
de penalidade. 
 
 

Título VI 
Da Seguridade Social do Servidor 

 
Capítulo I 

Disposições Gerais 
 
Art. 183 – A União manterá Plano de Seguridade Social para o servidor e 
sua família. 
§1º - O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja, 
simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração 
pública direta, autárquica e fundacional não terá direito aos benefícios do 
Plano de Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde. (Antigo 
parágrafo único acrescentado pela Lei nº 8.647, DOU 14.04.1993, e renumerado 
pela Lei nº 10.667, DOU 15.05.2003) 
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§2º - O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à 
remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do 
qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que 
contribua para regime de previdência social no exterior, terá suspenso o seu 
vínculo com o regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público 
enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo, neste 
período, os benefícios do mencionado regime de previdência. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 10.667, DOU 15.05.2003) 
§3º - Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a 
manutenção da vinculação ao regime do Plano de Seguridade Social do 
Servidor Público, mediante o recolhimento mensal da respectiva 
contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, 
incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de 
suas atribuições, computando-se, para esse efeito, inclusive, as vantagens 
pessoais. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 10.667, DOU 15.05.2003) 
§4º - O recolhimento de que trata o §3º deve ser efetuado até o segundo dia 
útil após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos, 
aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais 
quando não recolhidas na data de vencimento. (Parágrafo acrescentado pela 
Lei nº 10.667, DOU 15.05.2003) 
Art. 184 - O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que 
estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende um conjunto de 
benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades: 
I - garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, 
acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão; 
II - proteção à maternidade, à adoção e à paternidade; 
III - assistência à saúde. 
Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos termos e condições 
definidos em regulamento, observadas as disposições desta Lei.  
Art. 185 - Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor 
compreendem: 
I - quanto ao servidor: 
a) aposentadoria; 
b) auxílio-natalidade; 
c) salário-família; 
d) licença para tratamento de saúde; 
e) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade; 
f) licença por acidente em serviço; 
g) assistência à saúde; 
h) garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias; 
II - quanto ao dependente: 
a) pensão vitalícia e temporária; 
b) auxílio-funeral; 
c) auxílio-reclusão; 
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d) assistência à saúde. 
§1º - As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos 
ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, observado o 
disposto nos artigos 189 e 224. 
§2º - O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-
fé, implicará devolução ao erário do total auferido, sem prejuízo da ação 
penal cabível. 
 

Capítulo II 
Dos Benefícios 

 
Seção I 

Da Aposentadoria 
 
Art. 186 - O servidor será aposentado: 
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando 
decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais 
casos; 
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço; 
III - voluntariamente: 
a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se 
mulher, com proventos integrais; 
b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se 
professor, e 25 (vinte e cinco) se professora, com proventos integrais; 
c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) se 
mulher, com proventos proporcionais a esse tempo; 
d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta) se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
§1º - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se 
refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose 
múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço 
público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia 
irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia 
grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome 
de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base 
na medicina especializada. 
§2º - Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou 
perigosas, bem como nas hipóteses previstas no artigo 71, a aposentadoria 
de que trata o inciso III, “a” e “c”, observará o disposto em lei específica.  
§3º - Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à junta médica 
oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o 
desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o 
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disposto no artigo 24. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
Art. 187 - A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por 
ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir 
a idade-limite de permanência no serviço ativo.  
Art. 188 - A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da 
data da publicação do respectivo ato. 
§1º - A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para 
tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses. 
§2º - Expirado o período de licença e não estando em condições de 
reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. 
§3º - O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a 
publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação 
da licença.  
§4º - Para os fins do disposto no §1º deste artigo, serão consideradas apenas 
as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças 
correlacionadas. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.907, DOU 03.02.2009, 
retificação DOU 04.02.2009) 
§5º - A critério da Administração, o servidor em licença para tratamento de 
saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer 
momento, para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.907, DOU 03.02.2009, 
retificação DOU 04.02.2009) 
Art. 189 - O provento da aposentadoria será calculado com observância do 
disposto no §3º do artigo 41, e revisto na mesma data e proporção, sempre 
que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. 
Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou 
vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, 
inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo 
ou função em que se deu a aposentadoria.  
Art. 190 – O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de 
serviço se acometido de qualquer das moléstias especificadas no §1 º do art. 
186 desta Lei e, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica 
oficial passará a perceber provento integral, calculado com base no 
fundamento legal de concessão da aposentadoria. (Redação dada pela Lei nº 
11.907, DOU 03.02.2009, retificação DOU 04.02.2009) 
Art. 191 - Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será 
inferior a 1/3 (um terço) da remuneração da atividade.  
Art. 192 – (Revogado pela Lei nº 9.527, DOU 10.12.1997) 
Art. 193 - (Revogado pela Lei nº 9.527, DOU 10.12.1997) 
Art. 194 - Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina, até o dia 
vinte do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, 
deduzido o adiantamento recebido.  
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Art. 195 - Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de 
operações bélicas, durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 
5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida aposentadoria com 
provento integral, aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço efetivo.  
 
 

Seção II 
Do Auxílio-Natalidade 

 
Art. 196 - O auxílio-natalidade é devido à servidora por motivo de 
nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do 
serviço público, inclusive no caso de natimorto. 
§1º - Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% 
(cinquenta por cento), por nascituro. 
§2º - O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, 
quando a parturiente não for servidora.  
 
 

Seção III 
Do Salário-Família 

 
Art. 197 - O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, por 
dependente econômico. 
Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de 
percepção do salário-família: 
I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 (vinte 
e um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se 
inválido, de qualquer idade; 
II - o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante autorização judicial, 
viver na companhia e às expensas do servidor, ou do inativo; 
III - a mãe e o pai sem economia própria.  
Art. 198 - Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário 
do salário-família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra 
fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou 
superior ao salário mínimo.  
Art. 199 - Quando pai e mãe forem servidores públicos e viverem em 
comum, o salário-família será pago a um deles; quando separados, será 
pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. 
Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na 
falta destes, os representantes legais dos incapazes.  
Art. 200 - O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá 
de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social.  
Art. 201 - O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a 
suspensão do pagamento do salário-família.  
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Seção IV 
Da Licença para Tratamento de Saúde 

 
Art. 202 - Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a 
pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da 
remuneração a que fizer jus.  
Art. 203 – A licença de que trata o art. 202 desta Lei será concedida com base 
em perícia oficial. (Redação dada pela Lei nº 11.907, DOU 03.02.2009, retificação 
DOU 04.02.2009) 
§1º - Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência 
do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. 
§2º - Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou 
tenha exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as 
hipóteses previstas nos parágrafos do artigo 230, será aceito atestado 
passado por médico particular. (Redação dada pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
§3º - No caso do §2º deste artigo, o atestado somente produzirá efeitos 
depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou 
entidade. (Redação dada pela Lei nº 11.907, DOU 03.02.2009, retificação DOU 
04.02.2009) 
§4º - A licença que exceder o prazo de 120 (cento e vinte) dias no período de 
12 (doze) meses a contar do primeiro dia de afastamento será concedida 
mediante avaliação por junta médica oficial. (Parágrafo acrescentado pela Lei 
nº 9.527, DOU 11.12.1997, com a redação dada pela Lei nº 11.907, DOU 
03.02.2009, retificação DOU 04.02.2009) 
§5º - A perícia oficial para concessão da licença de que trata o caput deste 
artigo, bem como nos demais casos de perícia oficial previstos nesta Lei, 
será efetuada por cirurgiões-dentistas, nas hipóteses em que abranger o 
campo de atuação da odontologia. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.907, 
DOU 03.02.2009, retificação DOU 04.02.2009) 
Art. 204 - A licença para tratamento de saúde inferior a 15 (quinze) dias, 
dentro de 1 (um) ano, poderá ser dispensada de perícia oficial, na forma 
definida em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 11.907, DOU 03.02.2009, 
retificação DOU 04.02.2009) 
Art. 205 - O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou 
natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por 
acidentes em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças 
especificadas no artigo 186, §1º.  
Art. 206 - O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou 
funcionais será submetido a inspeção médica.  
Art. 206-A - O servidor será submetido a exames médicos periódicos, nos 
termos e condições definidos em regulamento. (Artigo acrescentado pela Lei nº 
11.907, DOU 03.02.2009, retificação DOU 04.02.2009) 
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Seção V 
Da Licença à Gestante, à Adotante e da Licença-Paternidade 

 
Art. 207 - Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte) 
dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. 
§1º - A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, 
salvo antecipação por prescrição médica. 
§2º - No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do 
parto. 
§3º - No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora 
será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício. 
§4º - No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 
30 (trinta) dias de repouso remunerado. 
Art. 208 - Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à 
licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos.  
Art. 209 - Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, a 
servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora de 
descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora.  
Art. 210 - À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 
(um) ano de idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de licença 
remunerada. 
Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais 
de 1 (um) ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 (trinta) 
dias.  
 
 

Seção VI 
Da Licença por Acidente em Serviço 

 
Art. 211 - Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado 
em serviço.  
Art. 212 - Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido 
pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as 
atribuições do cargo exercido. 
Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano: 
I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no 
exercício do cargo; 
II - sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.  
Art. 213 - O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento 
especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos 
públicos. 
Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial 
constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem 
meios e recursos adequados em instituição pública.  
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Art. 214 - A prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias, 
prorrogável quando as circunstâncias o exigirem.  
 
 

Seção VII 
Da Pensão 

 
Art. 215 - Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão 
mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, 
a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 42.  
Art. 216 - As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e 
temporárias. 
§1º - A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que 
somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários. 
§2º - A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se 
extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de invalidez ou 
maioridade do beneficiário.  
Art. 217 - São beneficiários das pensões: 
I - vitalícia: 
a) o cônjuge; 
b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com 
percepção de pensão alimentícia; 
c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável 
como entidade familiar; 
d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; 
e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa portadora de 
deficiência, que vivam sob a dependência econômica do servidor; 
II - temporária: 
a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, 
enquanto durar a invalidez; 
b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade; 
c) o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar a 
invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor; 
d) a pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor, até 
21 (vinte e um) anos, ou se inválida, enquanto durar a invalidez. 
§1º - A concessão de pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as 
alíneas “a” e “c” do inciso I deste artigo exclui desse direito os demais 
beneficiários referidos nas alíneas “d “e “e”. 
§2º - A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as 
alíneas “a” e “b” do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais 
beneficiários referidos nas alíneas “c” e “d”.  
Art. 218 - A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão 
vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária. 
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§1º - Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor 
será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. 
§2º - Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do 
valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade 
rateada em partes iguais, entre os titulares da pensão temporária. 
§3º - Ocorrendo habilitação somente à pensão temporária, o valor integral 
da pensão será rateado, em partes iguais, entre os que se habilitarem.  
Art. 219 - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo 
tão-somente as prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos. 
Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou 
habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de 
pensão só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida. 
Art. 220 - Não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela prática de 
crime doloso de que tenha resultado a morte do servidor.  
Art. 221 - Será concedida pensão provisória por morte presumida do 
servidor, nos seguintes casos: 
I - declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente; 
II - desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não 
caracterizado como em serviço; 
III - desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em 
missão de segurança. 
Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou 
temporária, conforme o caso, decorridos 5 (cinco) anos de sua vigência, 
ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o 
benefício será automaticamente cancelado.  
Art. 222 - Acarreta perda da qualidade de beneficiário:  
I - o seu falecimento; 
II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da 
pensão ao cônjuge; 
III - a cessação de invalidez, em se tratando de beneficiário inválido; 
IV - a maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada, aos 21 (vinte e 
um) anos de idade; 
V - a acumulação de pensão na forma do artigo 225; 
VI - a renúncia expressa.  
Parágrafo único - A critério da Administração, o beneficiário de pensão 
temporária motivada por invalidez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão do 
benefício. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.907, DOU 03.02.2009, 
retificação DOU 04.02.2009) 
Art. 223 - Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota 
reverterá:  
I - da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os 
titulares da pensão temporária, se não houver pensionista remanescente da 
pensão vitalícia; 
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II - da pensão temporária para os co-beneficiários ou, na falta destes, para o 
beneficiário da pensão vitalícia. 
Art. 224 - As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e 
na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, 
aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189.  
Art. 225 - Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa 
de mais de duas pensões.  
 
 

Seção VIII 
Do Auxílio-Funeral 

 
Art. 226 - O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido na 
atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração 
ou provento. 
§1º - No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente 
em razão do cargo de maior remuneração. 
§2º - (Vetado). 
§3º - O auxílio será pago no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio de 
procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o 
funeral. 
Art. 227 - Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, 
observado o disposto no artigo anterior.  
Art. 228 - Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de 
trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão 
à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública.  
 
 

Seção IX 
Do Auxílio-Reclusão 

 
Art. 229 - À família do servidor ativo é devido o auxílio-reclusão, nos 
seguintes valores:  
I - dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em 
flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, 
enquanto perdurar a prisão; 
II - metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de 
condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de 
cargo. 
§1º - Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor terá direito à 
integralização da remuneração desde que absolvido. 
§2º - O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato 
àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional.  
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Capítulo III 
Da Assistência à Saúde 

 
Art. 230 – A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua 
família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, 
psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações 
preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo 
Sistema Único de Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual 
estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda 
na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido 
pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com 
planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida 
em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 11.302, DOU 11.05.2006) 
§1º - Nas hipóteses previstas nesta Lei em que seja exigida perícia, avaliação 
ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para a 
sua realização o órgão ou entidade celebrará, preferencialmente, convênio 
com unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem 
fins lucrativos declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 
11.12.1997) 
§2º - Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto 
no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da 
prestação de serviços por pessoa jurídica, que constituirá junta médica 
especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos 
seus integrantes, com a comprovação de suas habilitações e de que não 
estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora 
da profissão. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§3º - Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas 
entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a: (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 11.302, DOU 11.05. 2006) 
I - celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de 
assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, 
aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos 
familiares definidos, com entidades de autogestão por elas patrocinadas por 
meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 
de fevereiro de 2006 e que possuam autorização de funcionamento do órgão 
regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois dessa data 
somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sobre 
patrocínio de autogestões, a ser publicada pelo mesmo órgão regulador, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias da vigência desta Lei, normas essas 
também aplicáveis aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006; 
(Inciso acrescentado pela Lei nº 11.302, DOU 11.05. 2006) 
II - contratar, mediante licitação, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde que 
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possuam autorização de funcionamento do órgão regulador; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 11.302, DOU 11.05. 2006) 
III - (Vetado) (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.302, DOU 11.05. 2006) 
§4º - (Vetado) (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.302, DOU 11.05. 2006) 
§5º - O valor do ressarcimento fica limitado ao total despendido pelo 
servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à 
saúde. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.302, DOU 11.05. 2006) 
 
 

Capítulo IV 
Do Custeio 

 
Art. 231 - (Revogado pela Lei nº 9.783, DOU 29.01.1999) 
 
 

Título VII 
Capítulo Único 

Da Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público 

 
Art. 232 - (Revogado pela Lei nº 8.745, DOU 10.12.1993) 
Art. 233 - (Revogado pela Lei nº 8.745, DOU 10.12.1993) 
Art. 234 - (Revogado pela Lei nº 8.745, DOU 10.12.1993) 
Art. 235 - (Revogado pela Lei nº 8.745, DOU 10.12.1993) 
 
 

Título VIII 
Capítulo Único 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 236 - O Dia do Servidor Público será comemorado a vinte e oito de 
outubro.  
Art. 237 - Poderão ser instituídos, no âmbito dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já 
previstos nos respectivos planos de carreira: 
I - prêmios pela apresentação de idéias, inventos ou trabalhos que 
favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos 
operacionais; 
II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e 
elogio.  
Art. 238 - Os prazos previstos nesta Lei serão contados em dias corridos, 
excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando 
prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em 
que não haja expediente.  
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Art. 239 - Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, 
sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento 
de seus deveres.  
Art. 240 - Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da 
Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes 
direitos, entre outros, dela decorrentes: 
a) de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual; 
b) de inamovibilidade do dirigente sindical, até um ano após o final do 
mandato, exceto se a pedido; 
c) de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for 
filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em assembléia 
geral da categoria; 
d) (Revogada pela Lei nº 9.527, DOU 10.12.1997) 
e) (Revogada pela Lei nº 9.527, DOU 10.12.1997) 
Art. 241 - Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, 
quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu 
assentamento individual. 
Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro, 
que comprove união estável como entidade familiar.  
Art. 242 - Para os fins desta Lei, considera-se sede o município onde a 
repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício, em caráter 
permanente.  
 
 

Título IX 
Capítulo Único 

Das Disposições Transitórias e Finais 
 
Art. 243 - Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na 
qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos 
ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das 
fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 - 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não 
poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação. 
§1º - Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído 
por esta Lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação. 
§2º - As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes de 
tabela permanente do órgão ou entidade onde têm exercício ficam 
transformadas em cargos em comissão, e mantidas enquanto não for 
implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades na forma da lei. 
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§3º - As Funções de Assessoramento Superior - FAS, exercidas por servidor 
integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam extintas na data da 
vigência desta Lei. 
§4º - (Vetado). 
§5º - O regime jurídico desta Lei é extensivo aos serventuários da Justiça, 
remunerados com recursos da União, no que couber. 
§6º - Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço 
público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a 
integrar tabela em extinção, do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo 
dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem 
vinculados os empregos.  
§7º - Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, não 
amparados pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, poderão, no interesse da Administração e conforme critérios 
estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um 
mês de remuneração por ano de efetivo exercício no serviço público federal. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§8º - Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração 
de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os 
pagamentos efetuados a título de indenização prevista no parágrafo 
anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
§9º - Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no §7º 
poderão ser extintos pelo Poder Executivo quando considerados 
desnecessários. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 244 - Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos servidores 
abrangidos por esta Lei, ficam transformados em anuênio.  
Art. 245 - A licença especial disciplinada pelo artigo 116 da Lei nº 1.711, de 
1952, ou por outro diploma legal, fica transformada em licença-prêmio por 
assiduidade, na forma prevista nos artigos 87 a 90.  
Art. 246 - (Vetado).  
Art. 247 - Para efeito do disposto Título VI desta Lei, haverá ajuste de contas 
com a Previdência Social, correspondente ao período de contribuição por 
parte dos servidores celetistas abrangidos pelo artigo 243. (Redação dada pela 
Lei nº 8.162, DOU 09.01.1991) 
Art. 248 - As pensões estatutárias, concedidas até a vigência desta Lei, 
passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor.  
Art. 249 - Até a edição da lei prevista no §1º do artigo 231, os servidores 
abrangidos por esta Lei contribuirão na forma e nos percentuais atualmente 
estabelecidos para o servidor civil da União, conforme regulamento 
próprio.  
Art. 250 - O servidor que já tiver satisfeito ou vier a satisfazer, dentro de 1 
(um) ano, as condições necessárias para a aposentadoria nos termos do 
inciso II do art. 184 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União, Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, aposentar-se-á com a 
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vantagem prevista naquele dispositivo. (Artigo vetado e mantido pelo 
Congresso Nacional, promulgado no DOU 19.04.1991)  
Art. 251 - (Revogado pela Lei nº 9.527, DOU 11.12.1997) 
Art. 252 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente.  
Art. 253 - Ficam revogadas a Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e 
respectiva legislação complementar, bem como as demais disposições em 
contrário. 
Brasília, 11 de dezembro de 1990; 169º da Independência e 102º da 
República. 
FERNANDO COLLOR 
Jarbas Passarinho 
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LEI Nº 8.248 

LEI Nº 8.248, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991 
(DOU 24.10.1991) 

 
 

Dispõe sobre a capacitação e 
competitividade do setor de 
informática e automação, e dá 
outras providências. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
 
Art. 1º. (Artigo revogado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
Art. 2º. (Artigo revogado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
Art. 3º. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta ou 
indireta, as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e as demais 
organizações sob o controle direto ou indireto da União darão preferência, 
nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observada a 
seguinte ordem, a: (Redação dada pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001)  
I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; (Redação dada pela 
Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001)  
II - bens e serviços produzidos de acordo com processo produtivo básico, na 
forma a ser definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 10.176, 
DOU 12.01.2001)  
§1º. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001)  
§2º. Para o exercício desta preferência, levar-se-ão em conta condições 
equivalentes de prazo de entrega, suporte de serviços, qualidade, 
padronização, compatibilidade e especificação de desempenho e preço. 
(Redação dada pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001)  
§3º. A aquisição de bens e serviços de informática e automação, 
considerados como bens e serviços comuns nos termos do parágrafo único 
do art. 1º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, poderá ser realizada na 
modalidade pregão, restrita às empresas que cumpram o Processo 
Produtivo Básico nos termos desta Lei e da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro 
de 1991. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.077, DOU 31.12.2004, ret. DOU 
14.01.2005 e 16.02.2005) 
Art. 4º. As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços 
de informática e automação que investirem em atividades de pesquisa e 
desenvolvimento em tecnologia da informação farão jus aos benefícios de 
que trata a Lei nº 8.191, de 11 de junho de 1991. (Redação dada pela Lei nº 
10.176, DOU 12.01.2001)  
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§1º. O Poder Executivo definirá a relação dos bens de que trata o § 1ºC, 
respeitado o disposto no art. 16A desta Lei, a ser apresentada no prazo de 
trinta dias, contado da publicação desta Lei, com base em proposta conjunta 
dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, da Ciência e Tecnologia e da Integração Nacional. (Redação dada 
pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001)  
§1ºA. O benefício de isenção estende-se até 31 de dezembro de 2000 e, a 
partir dessa data, fica convertido em redução do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, observados os seguintes percentuais: (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001)  
I – redução de noventa e cinco por cento do imposto devido, de 1º de janeiro 
até 31 de dezembro de 2001; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 
12.01.2001)  
II – redução de noventa por cento do imposto devido, de 1º de janeiro até 31 
de dezembro de 2002; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001)  
III – redução de oitenta e cinco por cento do imposto devido, de 1º de 
janeiro até 31 de dezembro de 2003; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, 
DOU 12.01.2001)  
IV - redução de 80% (oitenta por cento) do imposto devido, de 1º de janeiro 
de 2004 até 31 de dezembro de 2014; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, 
DOU 12.01.2001, com a redação dada pela Lei nº 11.077, DOU 31.12.2004, ret. 
DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) 
V - redução de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto devido, de 1º de 
janeiro até 31 de dezembro de 2015; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, 
DOU 12.01.2001, com a redação dada pela Lei nº 11.077, DOU 31.12.2004, ret. 
DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) 
VI - redução de 70% (setenta por cento) do imposto devido, de 1º de janeiro 
de 2016 até 31 de dezembro de 2019, quando será extinto. (Inciso acrescentado 
pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001, com a redação dada pela Lei nº 11.077, DOU 
31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) 
§1ºB. (Vetado) (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
§1ºC. Os benefícios incidirão somente sobre os bens de informática e 
automação produzidos de acordo com processo produtivo básico definido 
pelo Poder Executivo, condicionados à apresentação de proposta de projeto 
ao Ministério da Ciência e Tecnologia. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
10.176, DOU 12.01.2001) 
§2º. Os Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior e da Ciência e Tecnologia estabelecerão os processos produtivos 
básicos no prazo máximo de cento e vinte dias, contado da data da 
solicitação fundada da empresa interessada, devendo ser publicados em 
portaria interministerial os processos aprovados, bem como os motivos 
determinantes do indeferimento. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 10.176, 
DOU 12.01.2001) 
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§3º. São asseguradas a manutenção e a utilização do crédito do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI relativo a matérias-primas, produtos 
intermediários e material de embalagem empregados na industrialização 
dos bens de que trata este artigo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 10.176, 
DOU 12.01.2001) 
§4º. A apresentação do projeto de que trata o § 1ºC não implica, no 
momento da entrega, análise do seu conteúdo, ressalvada a verificação de 
adequação ao processo produtivo básico, servindo entretanto de referência 
para a avaliação dos relatórios de que trata o § 9º do art. 11. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
§5º. O disposto no § 1º-A deste artigo não se aplica a microcomputadores 
portáteis e às unidades de processamento digitais de pequena capacidade 
baseadas em microprocessadores, de valor até R$ 11.000,00 (onze mil reais), 
bem como às unidades de discos magnéticos e ópticos, aos circuitos 
impressos com componentes elétricos e eletrônicos montados, aos gabinetes 
e às fontes de alimentação, reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 
destinados a tais equipamentos, que observarão os seguintes percentuais: 
(Redação dada pela Lei nº 11.077, DOU 31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 
16.02.2005) 
I - redução de 95% (noventa e cinco por cento) do imposto devido, de 1º de 
janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2014; (Redação dada pela Lei nº 11.077, 
DOU 31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) 
II - redução de 90% (noventa por cento) do imposto devido, de 1º de janeiro 
até 31 de dezembro de 2015; (Redação dada pela Lei nº 11.077, DOU 
31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) 
III - redução de 70% (setenta por cento) do imposto devido, de 1º de janeiro 
de 2016 até 31 de dezembro de 2019, quando será extinto. (Redação dada pela 
Lei nº 11.077, DOU 31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) 
§6º. O Poder Executivo poderá atualizar o valor fixado no § 5º deste artigo. 
(Redação dada pela Lei nº 11.077, DOU 31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 
16.02.2005) 
§7°. Aplicam-se aos bens desenvolvidos no País que sejam incluídos na 
categoria de bens de informática e automação por esta Lei, conforme 
regulamento, os seguintes percentuais: (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
12.431, DOU 27.06.2011, ret. 29.06.2011). 
I - redução de 100% (cem por cento) do imposto devido, de 15 de dezembro 
de 2010 até 31 de dezembro de 2014; (Inciso acrescentado pela Lei nº 12.431, 
DOU 27.06.2011, ret. 29.06.2011). 
II - redução de 90% (noventa por cento) do imposto devido, de 1º de janeiro 
até 31 de dezembro de 2015; e (Parágrafo acrescentada pela Lei nº 12.431, DOU 
27.06.2011, ret. 29.06.2011). 
III - redução de 70% (setenta por cento) do imposto devido, de 1º de janeiro 
de 2016 até 31 de dezembro de 2019, quando será extinto. (Parágrafo 
acrescentada pela Lei nº 12.431, DOU 27.06.2011, ret. 29.06.2011). 
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Art. 5º. (Artigo revogado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
Art. 6º. (Artigo revogado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
Art. 7º. (Artigo revogado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
Art. 8º. São isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) as 
compras de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos produzidos 
no País, bem como suas partes e peças de reposição, acessórias, matérias-
primas e produtos intermediários realizadas pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e por entidades sem fins 
lucrativos ativas no fomento, na coordenação ou na execução de programa 
de pesquisa científica ou de ensino devidamente credenciadas naquele 
conselho. 
Parágrafo único - São asseguradas a manutenção e a utilização do crédito 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a matérias-primas, 
produtos intermediários e material de embalagem empregados na 
industrialização dos bens de que trata este artigo. 
Art. 9º. Na hipótese do não cumprimento das exigências desta Lei, ou da 
não aprovação dos relatórios referidos no § 9º do art. 11 desta Lei, poderá 
ser suspensa a concessão do benefício, sem prejuízo do ressarcimento dos 
benefícios anteriormente usufruídos, atualizados e acrescidos de multas 
pecuniárias aplicáveis aos débitos fiscais relativos aos tributos da mesma 
natureza. (Redação dada pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
Parágrafo único. Na eventualidade de os investimentos em atividades de 
pesquisa e desenvolvimento previstos no art. 11 desta Lei não atingirem, em 
um determinado ano, os mínimos fixados, os residuais, atualizados e 
acrescidos de 12% (doze por cento), deverão ser aplicados no Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Tecnologia da Informação, de que 
trata o § 18 do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.077, DOU 
31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) 
Art. 10. Os incentivos fiscais previstos nesta lei, salvo quando nela 
especificado em contrário (art. 4º), vigorarão até o exercício de 1997 e 
entrarão em vigência a partir da sua publicação, excetuados os constantes 
de seu art. 6º e aqueles a serem usufruídos pelas empresas fabricantes de 
bens e serviços de informática que não preencham os requisitos do art. 1º, 
cujas vigências ocorrerão, respectivamente, a partir de 1º de janeiro de 1992 
e 29 de outubro de 1992. 
Parágrafo único - (Vetado) 
Art. 11. Para fazer jus aos benefícios previstos no art. 4º desta Lei, as 
empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de 
informática e automação deverão investir, anualmente, em atividades de 
pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação a serem 
realizadas no País, no mínimo, 5% (cinco por cento) do seu faturamento 
bruto no mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços 
de informática, incentivados na forma desta Lei, deduzidos os tributos 
correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições 
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de produtos incentivados na forma desta Lei ou do art. 2º da Lei nº 8.387, de 
30 de dezembro de 1991, ou do art. 4º da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 
2007, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas, a partir da 
apresentação da proposta de projeto de que trata o § 1º-C do art. 4º desta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.249, DOU 14.06.2010) (Produção de efeitos a 
partir de 1º de janeiro de 2010) 
§1º. No mínimo dois vírgula três por cento do faturamento bruto 
mencionado no caput deste artigo deverão ser aplicados como segue: 
(Redação dada pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) (Lei 11.077 - Vigência 
restaurada a partir de 30.12.2003) 
I – mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades 
brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas, credenciados pelo comitê de 
que trata o § 5º deste artigo, devendo, neste caso, ser aplicado percentual 
não inferior a um por cento; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 
12.01.2001) (Lei 11.077 - Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
II – mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades 
brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas, com sede ou estabelecimento 
principal situado nas regiões de influência da Sudam, da Sudene e da região 
Centro-Oeste, excetuada a Zona Franca de Manaus, credenciados pelo 
comitê de que trata o § 5º deste artigo, devendo, neste caso, ser aplicado 
percentual não inferior a zero vírgula oito por cento; (Inciso acrescentado pela 
Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) (Lei 11.077 - Vigência restaurada a partir de 
30.12.2003) 
III – sob a forma de recursos financeiros, depositados trimestralmente no 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, 
criado pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela 
Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991, devendo, neste caso, ser aplicado 
percentual não inferior a zero vírgula cinco por cento. (Inciso acrescentado 
pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) (Lei 11.077 - Vigência restaurada a partir de 
30.12.2003) 
§2º. Os recursos de que trata o inciso III do § 1º destinam-se, 
exclusivamente, à promoção de projetos estratégicos de pesquisa e 
desenvolvimento em tecnologia da informação, inclusive em segurança da 
informação. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) (Lei 
11.077 - Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
§ 3º. Percentagem não inferior a trinta por cento dos recursos referidos no 
inciso II do § 1º será destinada a universidades, faculdades, entidades de 
ensino e centro ou institutos de pesquisa, criados ou mantidos pelo Poder 
Público Federal, Distrital ou Estadual, com sede ou estabelecimento 
principal na região a que o recurso se destina. (Parágrafo acrescentado pela Lei 
nº 10.176, DOU 12.01.2001) (Lei 11.077 - Vigência restaurada a partir de 
30.12.2003) 
§4º. (Vetado) (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) (Lei 
11.077 - Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
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§5º. (Vetado) (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) (Lei 
11.077 - Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
§6º. Os investimentos de que trata este artigo serão reduzidos nos seguintes 
percentuais: (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) (Lei 
11.077 - Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
I – em cinco por cento, de 1º de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2001; 
(Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) (Lei 11.077 - Vigência 
restaurada a partir de 30.12.2003) 
II – em dez por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2002; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) (Lei 11.077 - Vigência 
restaurada a partir de 30.12.2003) 
III – em quinze por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2003; 
(Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) (Lei 11.077 - Vigência 
restaurada a partir de 30.12.2003) 
IV - em 20% (vinte por cento), de 1º de janeiro de 2004 até 31 de dezembro 
de 2014; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001, com a redação 
dada pela Lei nº 11.077, DOU 31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) (Lei 
11.077 - Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
V - em 25% (vinte e cinco por cento), de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 
2015; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001, com a redação 
dada pela Lei nº 11.077, DOU 31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) (Lei 
11.077 - Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
VI - em 30% (trinta por cento), de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro 
de 2019. (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001, com a redação 
dada pela Lei nº 11.077, DOU 31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) (Lei 
11.077 - Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
§7º. Tratando-se de investimentos relacionados à comercialização de bens 
de informática e automação produzidos na região Centro-Oeste e nas 
regiões de influência da Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA 
e da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, a redução 
prevista no § 6º deste artigo obedecerá aos seguintes percentuais: (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001, com a redação dada pela Lei nº 
11.077, DOU 31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) (Lei 11.077 - 
Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
I – em três por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2002; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) (Lei 11.077 - Vigência 
restaurada a partir de 30.12.2003) 
II – em oito por cento, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2003; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) (Lei 11.077 - Vigência 
restaurada a partir de 30.12.2003) 
III - em 13% (treze por cento), de 1º de janeiro de 2004 até 31 de dezembro 
de 2014; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001, com a redação 
dada pela Lei nº 11.077, DOU 31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) (Lei 
11.077 - Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
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IV - em 18% (dezoito por cento), de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 
2015; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001, com a redação 
dada pela Lei nº 11.077, DOU 31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) (Lei 
11.077 - Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
V - em 23% (vinte e três por cento), de 1º de janeiro de 2016 até 31 de 
dezembro de 2019. (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001, 
com a redação dada pela Lei nº 11.077, DOU 31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 
16.02.2005) (Lei 11.077 - Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
§8º. A redução de que tratam os §§ 6º e 7º deverá ocorrer de modo 
proporcional dentre as formas de investimento previstas neste artigo. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) (Lei 11.077 - 
Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
§9º. As empresas beneficiárias deverão encaminhar anualmente ao Poder 
Executivo demonstrativos do cumprimento, no ano anterior, das obrigações 
estabelecidas nesta Lei, mediante apresentação de relatórios descritivos das 
atividades de pesquisa e desenvolvimento previstas no projeto elaborado e 
dos respectivos resultados alcançados. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
10.176, DOU 12.01.2001) (Lei 11.077 - Vigência restaurada a partir de 
30.12.2003) 
§10. O comitê mencionado no § 5º deste artigo aprovará a consolidação dos 
relatórios de que trata o § 9º. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 
12.01.2001) (Lei 11.077 - Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
§ 11. O disposto no § 1º deste artigo não se aplica às empresas cujo 
faturamento bruto anual seja inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de 
reais). (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001, com a redação 
dada pela Lei nº 11.077, DOU 31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) (Lei 
11.077 - Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
§12. O Ministério da Ciência e Tecnologia divulgará, anualmente, o total 
dos recursos financeiros aplicados pelas empresas beneficiárias nas 
instituições de pesquisa e desenvolvimento credenciadas, em cumprimento 
ao disposto no § 1º. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 
12.01.2001) (Lei 11.077 - Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
§13. Para as empresas beneficiárias, na forma do § 5º do art. 4º desta Lei, 
fabricantes de microcomputadores portáteis e de unidades de 
processamento digitais de pequena capacidade baseadas em 
microprocessadores, de valor até R$ 11.000,00 (onze mil reais), bem como de 
unidades de discos magnéticos e ópticos, circuitos impressos com 
componentes elétricos e eletrônicos montados, gabinetes e fontes de 
alimentação, reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados a 
tais equipamentos, e exclusivamente sobre o faturamento bruto decorrente 
da comercialização desses produtos no mercado interno, os percentuais 
para investimentos estabelecidos neste artigo serão reduzidos em 25% 
(vinte e cinco por cento) até 31 de dezembro de 2014. (Redação dada pela Lei 
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nº 12.249, DOU 14.06.2010) (Lei 11.077 - Vigência restaurada a partir de 
30.12.2003) 
§14. A partir de 2004, o Poder Executivo poderá alterar o percentual de 
redução mencionado no § 13, considerando os investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento realizados, bem como o crescimento da produção em cada 
ano calendário. (Redação dada pela Lei nº 10.664, DOU 23.04.2003) (Lei 11.077 - 
Vigência restaurada a partir de 30.12.2003) 
§15. O Poder Executivo poderá alterar os valores referidos nos §§ 11 e 13 
deste artigo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.077, 11.077, DOU 
31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) 
§16. Os Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da 
Fazenda e da Ciência e Tecnologia divulgarão, a cada 2 (dois) anos, 
relatórios com os resultados econômicos e técnicos advindos da aplicação 
desta Lei no período. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.077, DOU 
31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) 
§17. Nos tributos correspondentes às comercializações de que trata o caput 
deste artigo, incluem-se as Contribuições para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS e para os Programas de Integração Social - PIS 
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 11.077, DOU 31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 
16.02.2005) 
§18. Observadas as aplicações previstas nos §§ 1º e 3º deste artigo, até 2/3 
(dois terços) do complemento de 2,7% (dois inteiros e sete décimos por 
cento) do faturamento mencionado no caput deste artigo poderão também 
ser aplicados sob a forma de recursos financeiros em Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do Setor de Tecnologia da Informação, a ser 
regulamentado pelo Poder Executivo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
11.077, DOU 31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) 
Art.12. Para os efeitos desta lei não se considera como atividade de pesquisa 
e desenvolvimento a doação de bens e serviços de informática. 
Art. 13. (Vetado) 
Art. 14. Compete à Secretaria de Ciência e Tecnologia: 
I - prestar apoio técnico e administrativo ao Conin; 
II - baixar, divulgar e fazer cumprir as resoluções do Conin; 
III - elaborar a proposta do Plano Nacional de Informática e Automação, 
submetê-la ao Conin e executá-la na sua área de competência; 
IV - adotar as medidas necessárias à execução da Política Nacional de 
Informática, no que lhe couber; 
V - analisar e decidir sobre os projetos de desenvolvimento e produção de 
bens de informática; 
VI - manifestar-se, previamente, sobre as importações de bens e serviços de 
informática. 
Parágrafo único - A partir de 29 de outubro de 1992, cessam as 
competências da Secretaria de Ciência e Tecnologia no que se refere à 
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análise e decisão sobre os projetos de desenvolvimento e produção de bens 
de informática, bem como a anuência prévia sobre as importações de bens e 
serviços de informática, previstas nos incisos V e VI deste artigo. 
Art. 15º. (Artigo revogado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
Art. 16. (Vetado)  
Art. 16A. Para os efeitos desta Lei, consideram-se bens e serviços de 
informática e automação: (Artigo acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 
12.01.2001) 
I – componentes eletrônicos a semicondutor, optoeletrônicos, bem como os 
respectivos insumos de natureza eletrônica; (Inciso acrescentado pela Lei nº 
10.176, DOU 12.01.2001) 
II – máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, 
com funções de coleta, tratamento, estruturação, armazenamento, 
comutação, transmissão, recuperação ou apresentação da informação, seus 
respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e suporte físico para 
operação; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
III – programas para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos 
de tratamento da informação e respectiva documentação técnica associada 
(software); (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
IV – serviços técnicos associados aos bens e serviços descritos nos incisos I, 
II e III. (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
§1º. O disposto nesta Lei não se aplica às mercadorias dos segmentos de 
áudio; áudio e vídeo; e lazer e entretenimento, ainda que incorporem 
tecnologia digital, incluindo os constantes da seguinte relação, que poderá 
ser ampliada em decorrência de inovações tecnológicas, elaborada conforme 
nomenclatura do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de 
Mercadorias - SH: (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
I – toca-discos, eletrofones, toca-fitas (leitores de cassetes) e outros 
aparelhos de reprodução de som, sem dispositivo de gravação de som, da 
posição 8519; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
II – gravadores de suportes magnéticos e outros aparelhos de gravação de 
som, mesmo com dispositivo de reprodução de som incorporado, da 
posição 8520; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
III – aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo 
incorporando um receptor de sinais videofônicos, da posição 8521; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
IV – partes e acessórios reconhecíveis como sendo exclusiva ou 
principalmente destinados aos aparelhos das posições 8519 a 8521, da 
posição 8522; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
V – suportes preparados para gravação de som ou para gravações 
semelhantes, não gravados, da posição 8523; (Inciso acrescentado pela Lei nº 
10.176, DOU 12.01.2001) 
VI – discos, fitas e outros suportes para gravação de som ou para gravações 
semelhantes, gravados, incluídos os moldes e matrizes galvânicos para 
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fabricação de discos, da posição 8524; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, 
DOU 12.01.2001) 
VII – câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras de vídeo 
(camcorders), da posição 8525; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 
12.01.2001) 
VIII – aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia, ou 
radiodifusão, mesmo combinados, num mesmo gabinete ou invólucro, com 
aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com relógio, da posição 
8527, exceto receptores pessoais de radiomensagem; (Inciso acrescentado pela 
Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
IX – aparelhos receptores de televisão, mesmo incorporando um aparelho 
receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de 
som ou de imagens; monitores e projetores, de vídeo, da posição 8528; 
(Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
X – partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos 
aparelhos das posições 8526 a 8528 e das câmeras de vídeo de imagens fixas 
e outras câmeras de vídeo (camcorders) (8525), da posição 8529; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
XI – tubos de raios catódicos para receptores de televisão, da posição 8540; 
(Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
XII – aparelhos fotográficos; aparelhos e dispositivos, incluídos as lâmpadas 
e tubos, de luz-relâmpago (flash), para fotografia, da posição 9006; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
XIII – câmeras e projetores cinematográficos, mesmo com aparelhos de 
gravação ou de reprodução de som incorporados, da posição 9007; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
XIV – aparelhos de projeção fixa; aparelhos fotográficos, de ampliação ou de 
redução, da posição 9008; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 
12.01.2001) 
XV – aparelhos de fotocópia, por sistema óptico ou por contato, e aparelhos 
de termocópia, da posição 9009; (Inciso acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 
12.01.2001) 
XVI – aparelhos de relojoaria e suas partes, do capítulo 91. (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
§2º. É o Presidente da República autorizado a avaliar a inclusão no gozo dos 
benefícios de que trata esta Lei dos seguintes produtos: (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 10.176, DOU 12.01.2001) 
I – terminais portáteis de telefonia celular; (Inciso acrescentado pela Lei nº 
10.176, DOU 12.01.2001) 
II - unidades de saída por vídeo (monitores), da subposição NCM 8471.60, 
próprias para operar com máquinas, equipamentos ou dispositivos a que se 
refere o inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.077, DOU 
31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) 
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§3º. O Poder Executivo adotará medidas para assegurar as condições 
previstas neste artigo, inclusive, se necessário, fixando cotas regionais para 
garantir o equilíbrio competitivo entre as diversas regiões do País, 
consubstanciadas na avaliação do impacto na produção de unidades de 
saída por vídeo (monitores), incentivados na forma desta Lei, da Lei nº 
8.387, de 30 de dezembro de 1991, e do Decreto-Lei nº 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, da subposição NCM 8471.60, tendo em vista a evolução 
da tecnologia de produto e a convergência no uso desses produtos, bem 
como os incentivos fiscais e financeiros de qualquer outra natureza, para 
este fim. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.077, DOU 31.12.2004, ret. DOU 
14.01.2005 e 16.02.2005) (A 1ª (primeira) avaliação de que trata este parágrafo será 
apresentada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação da Lei 
11.077, e se repetirá, a partir de então, anualmente) 
§4º. Os aparelhos telefônicos por fio, conjugados com aparelho telefônico 
sem fio, que incorporem controle por técnicas digitais, serão considerados 
bens de informática e automação para os efeitos previstos nesta Lei, sem a 
obrigação de realizar os investimentos previstos no § 1º do art. 11 desta Lei. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.077, DOU 31.12.2004, ret. DOU 
14.01.2005 e 16.02.2005) 
§5º. Os aparelhos de que trata o § 4º deste artigo, quando industrializados 
na Zona Franca de Manaus, permanecerão incluídos nos efeitos previstos no 
art. 7º e no art. 9º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, sem a 
obrigação de realizar os investimentos previstos no § 3º o art. 2º a Lei nº 
8.387, de 30 de dezembro de 1991. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.077, 
DOU 31.12.2004, ret. DOU 14.01.2005 e 16.02.2005) 
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especialmente, os arts. 6º e seus §§, 8º e incisos, 11 
e seu parágrafo único, 12 e seus §§, 13, 14 e seu parágrafo único, 15, 16, 18, 
19 e 21 da Lei nº 7.232, de 29 de outubro de 1984, o Decreto-Lei nº 2.203, de 
27 de dezembro de 1984, bem como, a partir de 29 de outubro de 1992, os 
arts. 9º e 22 e seus §§ da Lei nº 7.232, de 29 de outubro de 1984. 
Brasília, 23 de outubro de 1991; 170º da Independência e 103º da República. 
FERNANDO COLLOR 
Jarbas Passarinho 
Marcílio Marques Moreira 
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LEI N° 8.429 

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 
(DOU 03.06.92) 

 
 

Dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício 
de mandato, cargo, emprego ou 
função na administração pública 
direta, indireta ou fundacional 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 

 
Art. 1°. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, 
servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público 
ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita 
anual, serão punidos na forma desta lei.  
Parágrafo único - Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de 
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba 
subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem 
como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita 
anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do 
ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.  
Art. 2°. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que 
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura 
ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas 
no artigo anterior.  
Art. 3°. As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, 
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato 
de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.  



379 
 

Art. 4°. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a 
velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.  
Art. 5°. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do 
dano.  
Art. 6°. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou 
terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.  
Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público 
ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa 
responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a 
indisponibilidade dos bens do indiciado.  
Parágrafo único - A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo 
recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou 
sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.  
Art. 8°. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se 
enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do 
valor da herança. 
 
 

Capítulo II 
Dos atos de improbidade administrativa 

 
Seção I 

Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento 
ilícito 

 

Art. 9°. Constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:  
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou 
qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de 
comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, 
direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 
decorrente das atribuições do agente público;  
II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a 
aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de 
serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de 
mercado;  
III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a 
alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço 
por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;  
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IV- utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à 
disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem 
como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros 
contratados por essas entidades;  
V- receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, 
para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de 
narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade 
ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;  
VI- receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, 
para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas 
ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade 
ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das 
entidades mencionadas no art. 1º desta lei;  
VII- adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja 
desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;  
VIII- aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 
assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível 
de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público, durante a atividade;  
IX- perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação 
de verba pública de qualquer natureza;  
X- receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 
indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que 
esteja obrigado;  
XI- incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas 
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no 
art. 1° desta lei;  
XII- usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes 
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.  
 
 

Seção II 
Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário 

 
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 
ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:  
I- facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao 
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas 
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no 
art. 1º desta lei;  
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II- permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize 
bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das 
entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;  
III- doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, 
ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou 
valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º 
desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie;  
IV- permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante 
do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou 
ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de 
mercado;  
V- permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço 
por preço superior ao de mercado;  
VI- realizar operação financeira sem observância das normas legais e 
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;  
VII- conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;  
VIII- frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 
indevidamente;  
IX- ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento;  
X- agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no 
que diz respeito à conservação do patrimônio público;  
XI- liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes 
ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;  
XII- permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 
ilicitamente;  
XIII- permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade 
ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, 
bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros 
contratados por essas entidades. 
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a 
prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar 
as formalidades previstas na lei; (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.107, DOU 
07.04.2005) 
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia 
dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei. 
(Inciso acrescentado pela Lei nº 11.107, DOU 07.04.2005) 
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Seção III 
Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios 

da administração pública 
 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente:  
I- praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 
daquele previsto, na regra de competência;  
II- retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;  
III- revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das 
atribuições e que deva permanecer em segredo;  
IV- negar publicidade aos atos oficiais;  
V- frustrar a licitude de concurso público;  
VI- deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;  
VII- revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da 
respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz 
de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
 
 

Capítulo III 
Das penas 

 
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 
previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de 
improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação 
dada pela Lei nº 12.120, DOU 16.12.2009) 
I- na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 
ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, 
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial 
e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
dez anos;  
II- na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta 
circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 
cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do 
dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
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intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos;  
III- na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda 
da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, 
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 
percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo de três anos.  
Parágrafo único - Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em 
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial 
obtido pelo agente. 
 
 

Capítulo IV 
Da declaração de bens 

 
Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à 
apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu 
patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal 
competente.  
§1° - A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, 
títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, 
localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e 
valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras 
pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos 
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.  
§2º - A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o 
agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.  
§3º - Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a 
prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar 
falsa.  
§4º - O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual 
de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da 
legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com 
as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 2º 
deste artigo. 
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Capítulo V 
Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial 

 
Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa 
competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a 
prática de ato de improbidade.  
§1º - A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, 
conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua 
autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.  
§2º - A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho 
fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º 
deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, 
nos termos do art. 22 desta lei.  
§3º - Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a 
imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será 
processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os 
respectivos regulamentos disciplinares.  
Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e 
ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento 
administrativo para apurar a prática de ato de improbidade.  
Parágrafo único - O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas 
poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o 
procedimento administrativo.  
Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão 
representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que 
requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente 
ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao 
patrimônio público.  
§1º - O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos 
arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.  
§2° - Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o 
bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo 
indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.  
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo 
Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias 
da efetivação da medida cautelar.  
§1º - É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o 
caput . 
§2º - A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias 
à complementação do ressarcimento do patrimônio público.  
§3º. No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, 
aplica-se, no que couber, o disposto no § 3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 29 
de junho de 1965. (Redação dada pela Lei nº 9.366/96, DOU 18.12.1996) 
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§4º - O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará 
obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade . 
§5º - A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as 
ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o 
mesmo objeto. (Parágrafo acrescentado pela Medida Provisória 2.180, DOU 
27.08.01)  
§ 6 - A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham 
indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões 
fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas 
provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos 
arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil. (Parágrafo acrescentado pela Medida 
Provisória nº 2225-45, DOU 05.09.2001 – Ed. Extra) 
§ 7 - Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará 
a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que 
poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 
quinze dias. (Parágrafo acrescentado pela Medida Provisória nº 2225-45, DOU 
05.09.2001 – Ed. Extra) 
§ 8º - Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão 
fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de 
improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. 
(Parágrafo acrescentado pela Medida Provisória nº 2225-45, DOU 05.09.2001 – 
Ed. Extra) 
§ 9º - Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar 
contestação. (Parágrafo acrescentado pela Medida Provisória nº 2225-45, DOU 
05.09.2001 – Ed. Extra) 
§ 10 - Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de 
instrumento. (Parágrafo acrescentado pela Medida Provisória nº 2225-45, DOU 
05.09.2001 – Ed. Extra) 
§ 11 - Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de 
improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. 
(Parágrafo acrescentado pela Medida Provisória nº 2225-45, DOU 05.09.2001 – 
Ed. Extra) 
§ 12 - Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos 
regidos por esta Lei o disposto no art. 221, caput e § 1º, do Código de 
Processo Penal. (Parágrafo acrescentado pela Medida Provisória nº 2225-45, 
DOU 05.09.2001 – Ed. Extra) 
Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano 
ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento 
ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica 
prejudicada pelo ilícito. 
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Capítulo VI 
Das disposições penais 

 
Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra 
agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe 
inocente.  
Pena: detenção de seis a dez meses e multa.  
Parágrafo único - Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a 
indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que 
houver provocado.  
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se 
efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.  
Parágrafo único - A autoridade judicial ou administrativa competente 
poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se 
fizer necessária à instrução processual.  
Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:  
I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena 
de ressarcimento; (Redação dada pela Lei nº 12.120, DOU 16.12.2009) 
II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou 
pelo Tribunal ou Conselho de Contas.  
Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, 
de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante 
representação formulada de acordo com o disposto no art. 14, poderá 
requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento 
administrativo.  

 
 

Capítulo VII 
Da prescrição 

 
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei 
podem ser propostas:  
I- até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em 
comissão ou de função de confiança;  
II- dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas 
disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de 
exercício de cargo efetivo ou emprego. 
 
 

Capítulo VIII 
Das disposições finais 

 

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de 1° de junho de 1957, e 3.502, 
de 21 de dezembro de 1958 e demais disposições em contrário.  
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da Independência e 104° da 
República.  
FERNANDO COLLOR  
Célio Borja 
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LEI Nº 8.666 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 
(DOU 22.06.1993, rep 06.07.1994) 

 
 
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 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
 
 

Capítulo I 
Das Disposições Gerais 

 
Seção I 

Dos Princípios 
 
Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime deste Lei, além dos órgãos da 
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 
Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e 
qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e 
particulares, em que haja um acordo de vontade para a formação de vínculo 
e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação 
utilizada. 
Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
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será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação 
dada pela Lei nº 12.349, DOU 16.12.2010) 
§ 1º. É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos 
§§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991; 
(Redação dada pela Lei nº 12.349, DOU 16.12.2010) 
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 
trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de 
pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 
internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no artigo 3º da 
Lei nº 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 - (Inciso revogado pela Lei nº 12.349, DOU 16.12.2010) 
II - produzidos no País; 
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.196, 
DOU 22.11.2005) 
§ 3º. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os 
atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a 
respectiva abertura. 
§ 4º. (Vetado).  
§ 5º. Nos processos de licitação previstos no caput, poderá ser estabelecido 
margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços 
nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 12.349, DOU16.12.2010) 
§ 6º. A margem de preferência de que trata o § 5º será estabelecida com base 
em estudos revistos periodicamente, em prazo não superior a 5 (cinco) anos, 
que levem em consideração: (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 12.349, DOU 
16.12.2010) 
I - geração de emprego e renda; (Inciso acrescentado pela Lei nº 12.349, DOU 
16.12.2010) 
II - efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 12.349, DOU 16.12.2010) 
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III - desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 12.349, DOU 16.12.2010) 
IV - custo adicional dos produtos e serviços; e (Inciso acrescentado pela Lei nº 
12.349, DOU 16.12.2010) 
V - em suas revisões, análise retrospectiva de resultados. (Inciso acrescentado 
pela Lei nº 12.349, DOU 16.12.2010) 
§ 7º. Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de 
desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País, poderá ser 
estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no § 5º. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 12.349, DOU 16.12.2010) 
§ 8º. As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou 
grupo de serviços, a que se referem os §§ 5º e 7º, serão definidas pelo Poder 
Executivo federal, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 
25% (vinte e cinco por cento) sobre o preço dos produtos manufaturados e 
serviços estrangeiros. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 12.349, 16.12.2010) 
§ 9º. As disposições contidas nos §§ 5º e 7º deste artigo não se aplicam aos 
bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou prestação no País seja 
inferior: (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 12.349, DOU 16.12.2010) 
I - à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou (Inciso acrescentado pela Lei 
nº 12.349, DOU 16.12.2010) 
II - ao quantitativo fixado com fundamento no § 7º do art. 23 desta Lei, 
quando for o caso. (Inciso acrescentado pela Lei nº 12.349, 16.12.2010) 
§ 10. A margem de preferência a que se refere o § 5º poderá ser estendida, 
total ou parcialmente, aos bens e serviços originários dos Estados Partes do 
Mercado Comum do Sul - Mercosul. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 12.349, 
DOU 16.12.2010) 
§ 11. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras 
poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que 
o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da 
administração pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo 
isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou 
acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, 
na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 12.349, DOU 16.12.2010) 
§ 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao 
aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, 
considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação 
poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e 
produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 
10.176, de 11 de janeiro de 2001. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 12.349, 
DOU 16.12.2010) 
§ 13. Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a relação de 
empresas favorecidas em decorrência do disposto nos §§ 5º, 7º, 10, 11 e 12 
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deste artigo, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma 
delas. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 12.349, DOU 16.12.2010) 
Art. 4º. Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou 
entidades a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel 
observância do pertinente procedimento estabelecido nesta Lei, podendo 
qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não 
interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato 
administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da 
Administração Pública.  
Art. 5º. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão 
como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto 
no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no 
pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, 
realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte 
diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, 
devidamente publicada. 
§ 1º. Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos por 
critérios previstos no ato convocatório e que lhes preservem o valor. 
§ 2º. A correção de que trata o parágrafo anterior, cujo pagamento será feito 
junto com o principal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias 
que atenderam aos créditos a que se referem. (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
DOU 09.06.1994) 
§ 3º. Observados o disposto no “caput”, os pagamentos decorrentes de 
despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do 
artigo 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da 
fatura. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998). 
 
 

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, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
profissionais; 
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III - Compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de 
uma só vez ou parceladamente; 
IV - Alienação - toda transferência de domínio de bens a terceiros; 
V - Obras, serviços e compras de grande vulto - aquelas cujo valor estimado 
seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea “c” do 
inciso I do artigo 23 desta Lei; 
VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos; 
VII - Execução direta - a que é feita pelos órgãos e entidades da 
Administração, pelos próprios meios; 
VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros 
sob qualquer dos seguintes regimes: (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 
09.06.1994) 
a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou 
do serviço por preço certo e total; 

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 
integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e 
instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua 
entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os 
requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança 
estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades 
para que foi contratada; 
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes 
elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global 
da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 
forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante 
as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e 
montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que 
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assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o 
caráter competitivo para a sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a 
obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas 
de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 
X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à 
execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 
XI - Administração Pública - a administração direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as 
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do 
poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas; 

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

XIII - Imprensa Oficial - veículo oficial de divulgação da Administração 
Pública, sendo para a União o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas leis. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
XIV - Contratante - é o órgão ou entidade signatária do instrumento 
contratual; 
XV - Contratado - a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a 
Administração Pública; 
XVI - Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela 
Administração com a função de receber, examinar e julgar todos os 
documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de 
licitantes.  
XVII - produtos manufaturados nacionais - produtos manufaturados, 
produzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo 
básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo 
federal; (Inciso acrescentado pela Lei nº 12.349, DOU 16.12.2010) 
XVIII - serviços nacionais - serviços prestados no País, nas condições 
estabelecidas pelo Poder Executivo federal; (Inciso acrescentado pela Lei nº 
12.349, DOU 16.12.2010) 
XIX - sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos - 
bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação cuja 
descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e que 
envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às 
informações críticas: disponibilidade, confiabilidade, segurança e 
confidencialidade. (Inciso acrescentado pela Lei nº 12.349, DOU 16.12.2010) 
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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 sequência: 
I - projeto básico; 
II - projeto executivo; 
III - execução das obras e serviços. 
§ 1º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da 
conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos 
às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser 
desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, 
desde que também autorizado pela Administração. 
§ 2º. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível 
para exame dos interessados em participar do processo licitatório; 
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição 
de todos os seus custos unitários; 
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o 
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem 
executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma; 
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas 
no Plano Plurianual de que trata o artigo 165 da Constituição Federal, 
quando for o caso. 
§ 3º. É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos 
financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos 
casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de 
concessão, nos termos da legislação específica. 
§ 4º. É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de 
materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não 
correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. 
§ 5º. É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 
similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo 
nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o 
fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime da 
administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. 
§ 6º. A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou 
contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 
§ 7º. Não será ainda computado como valor da obra ou serviço, para fins de 
julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações 
de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a do 
respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios 
estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. 
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§ 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. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 
09.06.1994) 
Art. 9º. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela licitação. 
§ 1º. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se 
refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na 
execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, 
supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração 
interessada. 
§ 2º. O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra 
ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do 
contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração. 
§ 3º. 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, fornecimentos 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 executadas nas seguintes formas: 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
I - execução direta; 
II - execução indireta, nos seguintes regimes: (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
DOU 09.06.1994) 
a) empreitada por preço global; 
b) empreitada por preço unitário; 
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c) (Vetado) 
d) tarefa; 
e) empreitada integral. 
Parágrafo único. (Vetado) (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
Art. 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos 
padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto-
padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências 
específicas do empreendimento.  
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão 
considerados principalmente os seguintes requisitos: 
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; (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
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; (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 
VIII - (Vetado) (Inciso acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 1º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, 
preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com 
estipulação prévia de prêmio ou remuneração. 
§ 2º. Aos serviços técnicos previstos neste artigo aplica-se, no que couber, o 
disposto no artigo 111 desta Lei. 
§ 3º. A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que 
apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento 
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licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade 
de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem 
pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato.  

 
 

Seção V 
Das Compras 

 
Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu 
objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob 
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.  
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas; 
II - ser processadas através de sistema de registro de preços; 
III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do 
setor privado; 
IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar 
as peculiaridades do mercado, visando economicidade; 
V - 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 Administração, na imprensa oficial. 
§ 3º. O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, 
atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: 
I - seleção feita mediante concorrência; 
II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços 
registrados; 
III - validade do registro não superior a um ano. 
§ 4º. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 
as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização 
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 
condições. 
§ 5º. O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando 
possível, deverá ser informatizado. 
§ 6º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do 
quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no 
mercado. 
§ 7º. Nas compras deverão ser observados, ainda: 
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca; 
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II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em 
função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, 
sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de 
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 unitário, a quantidade 
adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser 
aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de 
licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994)  
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de dispensa 
de licitação previstos no inciso IX do artigo 24. (Parágrafo acrescentado pela Lei 
nº 8.883, DOU 09.06.1994)  
 
 

Seção VI 
Das Alienações 

 
Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificados, será precedida de 
avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da 
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, 
inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de 
licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes 
casos: 
a) dação em pagamento; 
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da 
administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o 
disposto nas alíneas f, h e i; (Redação dada pela Lei nº 11.952, DOU 26.06.2009) 
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; (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de 
uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, 
destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas 
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habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social 
desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; (Redação 
dada pela Lei nº 11.481, DOU 31.05.2007 – Ed. Extra) 
g) procedimentos de regularização fundiária de que trata o art. 29 da Lei nº 
6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos 
órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal 
atribuição; (Alínea acrescentada pela Lei nº 11.196, DOU 22.11.2005, com a 
redação dada pela Lei nº 11.952, DOU 26.06.2009) 
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de 
uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de 
âmbito local com área de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros 
quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária 
de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração 
pública; (Alínea acrescentada pela Lei nº 11.481, DOU 31.05.2007 – Ed. Extra) 
i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras 
públicas rurais da União na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o 
limite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500ha (mil e quinhentos hectares), 
para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais; (Alínea 
acrescentada pela Lei nº 11.952, DOU 26.06.2009) 
II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, 
dispensada esta nos seguintes casos: 
a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após 
avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, 
relativamente à escolha 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 Administração Pública, em virtude de suas finalidades; 
f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe. 
§ 1º. Os imóveis doados com base na alínea “b” do inciso I deste artigo, 
cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio 
da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. 
§ 2º - A Administração também poderá conceder título de propriedade ou 
de direito real de uso de imóveis, dispensada licitação, quando o uso 
destinar-se: (Redação dada pela Lei nº 11.196, DOU 22.11.2005) 
I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a 
localização do imóvel; 
II - a pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo 
do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, 
ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre área rural situada na 
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Amazônia Legal, superior a 1 (um) módulo fiscal e limitada a 15 (quinze) 
módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 há (mil e quinhentos hectares); 
(Inciso acrescentado pela Lei nº 11.196, DOU 22.11.2005, com a redação dada pela 
Lei nº 11.952, DOU 26.06.2009) 
§ 2º-A - As hipóteses do inciso II do § 2º ficam dispensadas de autorização 
legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos: (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 11.196, DOU 22.11.2005, com a redação dada pela Lei nº 
11.952, DOU 26.06.2009) 
I - aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por particular seja 
comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004; 
II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e 
administrativo da destinação e da regularização fundiária de terras 
públicas; 
III - vedação de concessões para hipóteses de exploração não-contempladas 
na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas, ou nas normas legais 
ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico; e 
IV - previsão de rescisão automática da concessão, dispensada notificação, 
em caso de declaração de utilidade, ou necessidade pública ou interesse 
social. 
§ 2º-B - A hipótese do inciso II do § 2º deste artigo: (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 11.196, DOU 22.11.2005) 
I - só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a vedação, 
impedimento ou inconveniente a sua exploração mediante atividades 
agropecuárias; 
II - fica limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, desde que não 
exceda mil e quinhentos hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas 
superiores a esse limite; (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.196, DOU 
22.11.2005, com a redação dada pela Lei nº 11.763, DOU 01.08.2008); 
III - pode ser cumulada com o quantitativo de área decorrente da figura 
prevista na alínea g do inciso I do caput deste artigo, até o limite previsto no 
inciso II deste parágrafo. 
§ 3º. Entende-se por investidura, para os fins desta Lei: 
I - a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente 
ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável 
isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não 
ultrapasse a 50% (cinqüenta por cento) do valor constante da alínea “a” do 
inciso II do artigo 23 desta Lei.  
II - a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao 
Poder Público, de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos 
urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis 
na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens 
reversíveis ao final da concessão. (Redação dada pela Lei nº 9.648, DOU 
28.05.1998) 
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§ 4º. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão 
obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de 
reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso 
de interesse público devidamente justificado. (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
DOU 09.06.1994) 
§ 5º. Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o 
imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais 
obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do 
doador. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 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. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 7º. (Vetado) (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.196, DOU 22.11.2005) 
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. 
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994)  
Art. 19. Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja 
derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão 
ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes 
regras: 
I - avaliação dos bens alienáveis; 
II - comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; 
III - adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência 
ou leilão. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994)  
 
 

Capítulo II 
Da Licitação 

 
Seção I 

Das Modalidades, Limites e Dispensa 
 

Art. 20. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição 
interessada, salvo por motivo de interesse público, devidamente justificado. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impedirá a habilitação de 
interessados residentes ou sediados em outros locais.  
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das 
tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizadas no local 
da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no 
mínimo, por uma vez: (Redação dada ao "caput" e incisos pela Lei nº 8.883, 
DOU 09.06.1994) 
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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 Municipal, ou do Distrito Federal; 
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, 
em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a 
obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo 
ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros 
meios de divulgação para ampliar a área de competição. 
§ 1º. O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados 
poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a 
licitação. 
§ 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 
empreitada 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 inciso anterior, ou leilão; 
IV - cinco dias úteis para convite. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 
09.06.1994) 
§ 3º. Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir 
da última publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou 
ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos 
anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 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; 
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V - leilão. 
§ 1º. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu 
objeto. 
§ 2º. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 
§ 3º. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em 
local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos 
demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação 
das propostas. 
§ 4º. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios 
constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 
§ 5º. Leilão é modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a 
venda de bens móveis inservíveis para a Administração ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou 
superior ao valor da avaliação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 
09.06.1994) 
§ 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 mínimo, mais um interessado, 
enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 7º. Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos 
convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes 
exigidos no § 3º deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente 
justificadas no processo, sob pena de repetição do convite. 
§ 8º. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação 
das referidas neste artigo. 
§ 9º. Na hipótese do § 2º deste artigo, a Administração somente poderá 
exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos nos artigos 27 a 
31, que comprovem habilitação compatível com o objeto da licitação, nos 
termos do edital. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994)  
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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 R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 
b) tomada de preços: até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 
a) convite: até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
b) tomada de preços: até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); 
c) concorrência: acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
§ 1º. As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em 
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 
procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de 
escala. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 2º. Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos 
termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, 
serviço ou compra há de corresponder licitação distinta, preservada a 
modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 3º. A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o 
valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, 
ressalvado o disposto no artigo 19, como nas concessões de direito real de 
uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste último caso, 
observados os limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou 
entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores, ou o convite, 
quando não houver fornecedor do bem ou serviço no País. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 4º. Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a 
tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. 
§ 5º. É vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preços, 
conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda 
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus 
valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, 
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de 
natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de 
especialidade diversa daquele do executor da obra ou serviço. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 6º. As organizações industriais da Administração Federal direta, em face 
de suas peculiaridades, obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I 
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deste artigo também para suas compras e serviços em geral, desde que para 
a aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo 
ou fabricação de meios operacionais bélicos pertencentes à União. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994)  
§ 7º. Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo 
para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior 
à demandada na licitação, com vistas a ampliação da competitividade, 
podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de 
escala. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
§ 8º - No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores 
mencionados no caput deste artigo quando formado por até 3 (três) entes da 
Federação, e o triplo, quando formado por maior número. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 11.107, DOU 07.04.2005) 
Art. 24. É dispensável a licitação: 
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do 
limite previsto na alínea “a” do inciso I do artigo anterior, desde que não se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e 
serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 
conjunta e concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 9.648, DOU 
28.05.1998) 
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 
limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior, e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 
possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, DOU 
28.05.1998) 
III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 
bens necessários ao atendimento de situação emergencial ou calamitosa e 
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados 
da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos; 
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas; 
VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular 
preços ou normalizar o abastecimento; 
VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços 
manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem 
incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em 
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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 a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de 
bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a 
Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em 
data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
DOU 09.06.1994) 
IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança 
nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, 
ouvido o Conselho de Defesa Nacional; 
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação e 
localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível 
com o valor de mercado, segundo avaliação prévia; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, DOU 09.06.1994) 
XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em 
consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de 
classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas 
pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 
XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, 
no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios 
correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia; (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, 
desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional 
e não tenha fins lucrativos; (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo 
internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as 
condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder Público; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de 
autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades 
do órgão ou entidade; 
XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de 
uso da Administração e de edições técnicas oficiais, bem como para a 
prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público 
interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, 
criados para esse fim específico; (Inciso acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 
09.06.1994) 
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XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou 
estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período 
de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, 
quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da 
garantia; (Inciso acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de 
navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de 
deslocamento, quando em estada eventual de curta duração em portos, 
aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de 
movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos 
prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das 
operações e desde que seu valor não exceda ao limite previsto na alínea “a” 
do inciso II do artigo 23 desta Lei; (Inciso acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 
09.06.1994) 
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, mediante parecer de 
comissão instituída por decreto; (Inciso acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 
09.06.1994) 
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. (Inciso acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
XXI - para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à 
pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, pela 
Finep, pelo CNPq ou por outras instituições de fomento a pesquisa 
credenciadas pelo CNPq para esse fim específico; (Inciso acrescentado pela Lei 
nº 9.648, DOU 28.05.1998, com a redação dada pela Lei nº 12.349, DOU 
16.12.2010) 
XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de energia elétrica 
com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da 
legislação específica; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de 
economia mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou 
alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado; (Inciso acrescentado 
pela Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as 
organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de 
governo, para atividades contempladas no contrato de gestão. (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
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XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT 
ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o 
licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. 
(Inciso acrescentado pela Lei nº 10.973, DOU 03.12.2004) 
XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou 
com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços 
públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de 
consórcio público ou em convênio de cooperação. (Inciso acrescentado pela Lei 
nº 11.107, DOU 07.04.2005) 
XXVII - para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no 
País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e 
defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada 
pela autoridade máxima do órgão. (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.196, 
DOU 22.11.2005) 
XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados 
no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e 
defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada 
pela autoridade máxima do órgão. (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.484, 
DOU 31.05.2007 – Ed. Extra) (Ver art. 67 da Lei 11.484/07- vigência dos efeitos 
deste inciso a partir de 19.02.2007) 
XXIX - na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos 
contingentes militares das Forças Singulares brasileiras empregadas em 
operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço 
e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo Comandante da 
Força. (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.783, DOU 18.09.2008) 
XXX - na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, 
com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência 
técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, 
instituído por lei federal. (Inciso acrescentado pela Lei 12.188, DOU 12.01.2010) 
(Vigência a partir de 30 dias da publicação) 
XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 
4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os 
princípios gerais de contratação dela constantes. (Inciso acrescentado pela Lei 
nº 12.349, DOU 16.12.2010) 
Parágrafo único - Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste 
artigo serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços 
contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa 
pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como 
Agências Executivas. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.648, DOU 
28.05.1998, com redação alterada pela Lei nº 11.107, DOU 07.04.2005) 
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: 
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I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade 
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio 
do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação; 
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente 
ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 
§ 1º. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 
anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, 
equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 
permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 
§ 2º. Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se 
comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano 
causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o 
agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e 
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 
(Redação dada pela Lei nº 11.107, DOU 07.04.2005) 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 
seguintes elementos: 
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 
dispensa, quando for o caso; 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do preço. 
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 
serão alocados. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
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Seção II 
Da Habilitação 

 
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 
IV - regularidade fiscal e trabalhista; (Redação dada pela Lei nº 12.440, DOU 
08.07.2011) 
V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.854, DOU 28.10.1999) 
Art. 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, 
consistirá em: 
I - cédula de identidade; 
II - registro comercial, no caso de empresa individual; 
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; 
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir.  
Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 
conforme o caso, consistirá em: (Redação dada pela Lei nº 12.440, DOU 
08.07.2011) 
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Geral de Contribuintes (CGC); 
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual; 
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 
da lei; 
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
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Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso acrescentado pela Lei nº 12.440, 
DOU 08.07.2011) 
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 prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 
for o caso. 
§ 1º. A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, 
no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 
a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 
prazos máximos. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
II - (Vetado) (Inciso acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
a) (Vetado) (Alínea acrescentada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
b) (Vetado) (Alínea acrescentada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 2º. As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, 
mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento 
convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 3º. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões 
ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior. 
§ 4º. Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, 
quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado. 
§ 5º. É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou 
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quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na 
licitação. 
§ 6º. As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para 
o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a 
apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua 
disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade 
e de localização prévia. 
§ 7º. (Vetado) (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
I - (Vetado) (Inciso acrescentado pela nº Lei 8.883, DOU 09.06.1994) 
II - (Vetado) (Inciso acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 8º. No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta 
complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a 
metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou 
não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente 
por critérios objetivos. 
§ 9º. Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que 
envolva alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir 
a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a 
continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. 
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 
capacitação técnico-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 equivalente ou superior, desde 
que aprovada pela Administração. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.883, 
DOU 09.06.1994) 
§ 11. (Vetado) (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 12. (Vetado) (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física; 
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no “caput” e § 
1º do 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, vedada a exigência de valores mínimos 
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de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 2º. A administração, nas compras para entrega futura e na execução de 
obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da 
licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, 
ou ainda as garantias previstas no § 1º do 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 o valor do patrimônio líquido a que se refere o 
parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à 
data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização 
para esta data através de índices oficiais. 
§ 4º. Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo 
licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de 
disponibilidade financeira, calculada esta em função do 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 administrativo da licitação que tenha 
dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores 
não usualmente adotados para a correta avaliação de situação financeira 
suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 6º. (Vetado) (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor da administração, ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 1º. A documentação de que 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 entrega e leilão. 
§ 2º. O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1º do artigo 36, 
substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31, quanto às 
informações disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta 
indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades 
legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação. (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
§ 3º. A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por 
registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que 
previsto no edital e o registro tenha sido feito em obediência ao disposto 
nesta Lei. 
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§ 4º. As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto 
possível, atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos 
parágrafos anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados 
pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, 
devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 
§ 5º. Não se exigirá, para a habilitação de que trata este artigo, prévio 
recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento 
do edital, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados 
ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida. 
§ 6º. O disposto no § 4º deste artigo, no § 1º do artigo 33 e no § 2º do artigo 
55 não se aplica às licitações internacionais para a aquisição de bens e 
serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento 
concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, 
ou por agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação 
com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e 
entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia 
autorização do Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de 
bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no 
exterior.  
Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em 
consórcio, 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-financeira, o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a 
Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% 
(trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível 
este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e 
pequenas empresas assim definidas em lei; 
IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma 
licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente; 
V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 
§ 1º. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 
obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II 
deste artigo. 
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§ 2º. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do 
contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do 
compromisso referido no inciso I deste artigo.  
 
 

Seção III 
Dos Registros Cadastrais 

 
Art. 34. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração 
Pública que realizem frequentemente 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 atualização dos registros 
existentes e para o ingresso de novos interessados. 
§ 2º. É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros 
cadastrais de outros órgãos ou entidades da Administração Pública.  
Art. 35. Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer 
tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das 
exigências do 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 respectivo registro cadastral.  
Art. 37. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o 
registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do artigo 27 desta 
Lei, ou as estabelecidas para classificação cadastral.  
 
 

Seção IV 
Do Procedimento e Julgamento 

 
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, 
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do 
recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 
I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso; 
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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, 
fundamentado circunstanciadamente; 
X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; 
XI - outros comprovantes de publicações; 
XII - demais documentos relativos à licitação. 
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente 
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
Art. 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um 
conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 (cem) 
vezes o limite previsto no artigo 23, inciso I, alínea “c”, desta Lei, o processo 
licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública 
concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do edital, e divulgada, 
com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, pelos 
mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, à qual terão acesso 
e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os 
interessados. 
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se licitações 
simultâneas aquelas com objetos similares e com realização prevista para 
intervalos não superiores a trinta dias, e licitações sucessivas aquelas em 
que, também com objetos similares, o edital subsequente tenha uma data 
anterior a cento e vinte dias após o término do contrato resultante da 
licitação antecedente. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, 
o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 
execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o 
local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como 
para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o 
seguinte: 
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 
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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; 
III - sanções para o caso de inadimplemento; 
IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico; 
V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de 
licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido; 
VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os 
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 serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos 
relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações 
necessárias ao cumprimento de seu objeto; 
IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, no caso de licitações internacionais; 
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, 
permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços 
mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de 
referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 48; 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de 
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a 
data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa 
proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela; (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
XII - (Vetado) (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de 
obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das 
demais parcelas, etapas ou tarefas; 
XIV - condições de pagamento, prevendo: 
a) prazo de pagamento, não superior a trinta dias, contado a partir da data 
final do período de adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, DOU 09.06.1994) 
b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com 
a disponibilidade de recursos financeiros; 
c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data 
final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo 
pagamento; (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e 
descontos, por eventuais antecipações de pagamentos; 
e) exigência de seguros, quando for o caso; 
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei; 
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XVI - condições de recebimento do objeto da licitação; 
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação. 
§ 1º. O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e 
assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de 
licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua 
divulgação e fornecimento aos interessados. 
§ 2º. Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 
I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, 
especificações e outros complementos; 
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante 
vencedor; 
IV - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes 
à licitação. 
§ 3º. Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da 
obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega 
do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a 
cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança. 
§ 4º. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com 
prazo de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da 
proposta, poderão ser 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, correspondente ao período compreendido entre as datas do 
adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a 
quinze dias. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994)  
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
§ 1º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação 
por irregularidade na aplicação 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. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 

LEI Nº 8.666LEI Nº 8.666



419 
 

§ 3º. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente. 
§ 4º. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de 
participar das fases subsequentes.  
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, igualmente o poderá fazer o licitante brasileiro. 
§ 2º. O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em 
virtude da licitação de que trata o parágrafo anterior será efetuado em 
moeda brasileira, à taxa de câmbio vigente no dia útil imediatamente 
anterior à data do efetivo pagamento. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 
09.06.1994) 
§ 3º. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes 
àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. 
§ 4º. Para fins de julgamento da licitação, as propostas apresentadas por 
licitantes estrangeiros serão acrescidas dos gravames consequentes dos 
mesmos tributos que oneram exclusivamente os licitantes brasileiros quanto 
à operação final de venda. 
§ 5º. 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 
multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na respectiva 
licitação, as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou 
tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as 
normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá 
contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas 
exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação, e que também não 
conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de 
despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho esse ratificado 
pela autoridade imediatamente superior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
DOU 09.06.1994) 
§ 6º. As cotações de todos os licitantes serão para entrega no mesmo local de 
destino.  
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 
I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação 
dos concorrentes, e sua apreciação; 
II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, 
contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou 
após sua denegação; 
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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 objeto da licitação. 
§ 1º. A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e 
as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, 
do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e 
pela Comissão. 
§ 2º. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes 
presentes e pela Comissão. 
§ 3º. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta. 
§ 4º. O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que couber, ao 
concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 5º. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e 
abertas as propostas (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 decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.  
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração 
os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem 
contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 
§ 1º. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, 
secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o 
princípio da igualdade entre os licitantes. 
§ 2º. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital 
ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, 
nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
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§ 3º. Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 4º. O disposto no parágrafo anterior se aplica também às propostas que 
incluam mão-de-obra estrangeira ou importações de qualquer natureza. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994)  
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 previamente estabelecidos no ato convocatório 
e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 
§ 1º. Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na 
modalidade concurso: (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante 
que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou 
convite e ofertar o menor preço; 
II - a de melhor técnica; 
III - a de técnica e preço; 
IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão 
de direito real de uso. (Inciso acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 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. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 
09.06.1994) 
§ 4º. Para contratação de bens e serviços de informática, a administração 
observará o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, 
levando em conta os fatores especificados em seu § 2º e adotando 
obrigatoriamente o tipo de licitação “técnica e preço”, permitido o emprego 
de outro tipo de licitação nos casos indicados em Decreto do Poder 
Executivo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 5º. É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos neste 
artigo. 
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§ 6º. Na hipótese prevista no artigo 23, § 7º, serão selecionadas tantas 
propostas quantas necessárias até que se atinja a quantidade demandada na 
licitação. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
Art. 46. Os tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço” serão 
utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente 
intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, 
supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em 
particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos 
básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 4º do artigo anterior. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 1º. Nas licitações do tipo melhor técnica será adotado o seguinte 
procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, o qual 
fixará o preço máximo que a Administração se propõe a pagar: 
I - serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas 
exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita então a 
avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios 
pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e 
objetividade no instrumento convocatório e que considerem a capacitação e 
a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, 
compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais 
a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a 
serem mobilizadas para a sua execução; 
II - uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das 
propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima 
estabelecida no instrumento convocatório e à negociação das condições 
propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos orçamentos 
detalhados apresentados e respectivos preços unitários e tendo como 
referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os 
licitantes que obtiveram a valorização mínima; 
III - no caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será 
adotado, sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de 
classificação, até a consecução de acordo para a contratação; 
IV - as propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não 
forem preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização 
mínima estabelecida para a proposta técnica. 
§ 2º. Nas licitações do tipo “técnica e preço” será adotado, adicionalmente 
ao inciso I do parágrafo anterior, o seguinte procedimento claramente 
explicitado no instrumento convocatório: 
I - será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo 
com critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório; 
II - a classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média 
ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo 
com os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório. 
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§ 3º. Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste artigo poderão 
ser adotados, por autorização expressa e mediante justificativa 
circunstanciada da maior autoridade da Administração promotora 
constante do ato convocatório, para fornecimento de bens e execução de 
obras ou prestação de serviços de grande vulto majoritariamente 
dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, 
atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em 
que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações de 
execução, com repercussões significativas sobre sua qualidade, 
produtividade, rendimento e durabilidade concretamente mensuráveis, e 
estas puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade 
dos critérios objetivamente fixados no ato convocatório. 
§ 4º. (Vetado). (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
Art. 47. Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for 
adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a 
Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos 
os elementos e informações necessários para que os licitantes possam 
elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do 
objeto da licitação. 
Art. 48. Serão desclassificadas: 
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da 
licitação; 
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com 
preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato 
convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 1º. Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo, consideram-se 
manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para 
obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta 
por cento) do valor orçado pela Administração, ou (Alínea acrescentada pela 
Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
b) valor orçado pela Administração. (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.648, 
DOU 28.05.1998) 
§ 2º. Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor 
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a 
que se referem as alíneas “a” e “b”, será exigida, para a assinatura do 
contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas 
no § 1º. do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo 
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anterior e o valor da correspondente proposta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 
nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
§ 3º. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 
forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo 
de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso 
de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (Antigo parágrafo único 
com redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994, e renumerado pela Lei nº 
9.648, DOU 28.05.1998) 
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento 
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo 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 parágrafo único do artigo 59 desta Lei. 
§ 3º. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
§ 4º. O disposto neste artigo e seus parágrafos aplicam-se aos atos do 
procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação.  
Art. 50. A Administração não poderá celebrar o contrato com preterição da 
ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao 
procedimento licitatório, sob pena de nulidade.  
Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua 
alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por 
comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo 
pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros 
permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação. 
§ 1º. No caso de convite, a comissão de licitação, excepcionalmente, nas 
pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal 
disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela 
autoridade competente. 
§ 2º. A comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro 
cadastral, sua alteração ou cancelamento, será integrada por profissionais 
legalmente habilitados no caso de obras, serviços ou aquisição de 
equipamentos. 
§ 3º. Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente 
por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual 
divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada 
na reunião em que tiver sido tomada a decisão. 
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§ 4º. A investidura dos membros das Comissões permanentes não excederá 
a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a 
mesma comissão no período subsequente. 
§ 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 regulamento próprio, a ser obtido pelos interessados no local 
indicado no edital. 
§ 1º. O regulamento deverá indicar: 
I - a qualificação exigida dos participantes; 
II - as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho; 
III - as condições de realização do concurso e os prêmios a serem 
concedidos. 
§ 2º. Em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a 
Administração a executá-lo quando julgar conveniente. 
Art. 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor 
designado pela Administração, 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 leilão, imediatamente entregues ao 
arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante no prazo 
estipulado no edital de convocação, sob pena de perder em favor da 
Administração o valor já recolhido. 
§ 3º. Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista poderá ser 
feito em até vinte e quatro horas. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 
09.06.1994) 
§ 4º. O edital de leilão deve ser amplamente divulgado principalmente no 
município em que se realizará. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 
09.06.1994) 
 
 

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, 
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supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 
de direito privado. 
§ 1º. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições 
para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos 
da licitação e da proposta a que se vinculam. 
§ 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 adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento; 
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 
observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 
funcional programática e da categoria econômica; 
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando 
exigidas; 
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e 
os valores das multas; 
VIII - os casos de rescisão; 
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no 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 convite e à proposta do licitante vencedor; 
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos 
omissos; 
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
§ 1º. (Vetado)  
§ 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 características e os valores 
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pagos, segundo o disposto no artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964. 
Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que 
prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de 
garantia nas contratações de obras, serviços e compras. 
§ 1º. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de 
garantia: (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, DOU 31.12.2004) 
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 previsto no § 3º deste artigo. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 3º. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta 
complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados 
através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o 
limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para 
até dez por cento do valor do contrato. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 
09.06.1994) 
§ 4º. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a 
execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
§ 5º. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela 
Administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da 
garantia deverá ser acrescido o valor desses bens.  
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos 
relativos: 
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas 
estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se 
houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no 
ato convocatório; 
II - a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que 
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com 
vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração, limitada a sessenta meses. (Redação dada pela Lei nº 9.648, 
DOU 28.05.1998) 
III - (Vetado) 
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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 prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e 
assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde 
que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em 
processo: 
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 
das partes que altere fundamentalmente as condições de execução do 
contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de 
trabalho por ordem e no interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos 
limites permitidos por esta Lei; 
V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos 
contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja 
interesse da administração. (Redação dada pela Lei nº 12.349, DOU 16.12.2010) 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive 
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento 
ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 
§ 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o 
contrato. 
§ 3º. É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. 
§ 4º. Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante 
autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do 
“caput” deste artigo poderá ser prorrogado em até doze meses. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta 
Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos do contratado; 
II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do 
artigo 79 desta 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. 
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§ 1º. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos 
administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do 
contratado. 
§ 2º. Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras 
do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio 
contratual. 
Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera 
retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, 
deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de 
indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que 
ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, 
contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de 
quem lhe deu causa. 
 
 

Seção II 
Da Formalização dos Contratos 

 
Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições 
interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e 
registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre 
imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, 
de tudo 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 finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número 
do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos 
contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais. 
Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de 
seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para 
sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do 
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias 
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado 
o disposto no artigo 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 
09.06.1994)  
Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e 
de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos 
preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de 
licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-
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lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de 
serviço. 
§ 1º. A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato 
convocatório da licitação. 
§ 2º. Em “carta contrato”, “nota de empenho de despesa”, “autorização de 
compra”, “ordem de execução de serviço” ou outros instrumentos hábeis 
aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 55 desta Lei. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 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 critério da Administração e independentemente de seu valor, 
nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, 
dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.  
Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do 
contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a 
obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos 
devidos.  
Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado para 
assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 desta Lei. 
§ 1º. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 
§ 2º. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo 
de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no 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.  
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Seção III 
Da Alteração dos Contratos 

 
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 
devidas justificativas, nos seguintes casos: 
I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 
por esta Lei; 
II - por acordo das partes: 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou 
serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica 
da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição 
de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, 
vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro 
fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 
execução de obra ou serviço; 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
§ 1º. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços 
ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até 
o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 
§ 2º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 
estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, 
DOU 28.05.1998) 
I - (Vetado) (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
(Inciso acrescentado pela Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
§ 3º. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para 
obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, 
respeitados os limites estabelecidos no § 1º deste artigo. 
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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 pelos custos de aquisição regularmente 
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por 
outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que 
regularmente comprovados. 
§ 5º. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, 
bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a 
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, 
conforme o caso. 
§ 6º. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos 
do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o 
equilíbrio 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 condições de pagamento nele 
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de 
aditamento.  
 
 

Seção IV 
Da Execução dos Contratos 

 
Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 
com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 
pelas consequências 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 relacionadas com a execução do contrato, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
§ 2º. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para 
a adoção das medidas convenientes. 
Art. 68. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, 
no local da obra ou serviço, para 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 
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que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
de materiais empregados.  
Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
§ 1º. A inadimplência do contratado com referência aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, 
inclusive perante o Registro de Imóveis. (Redação dada pela Lei nº 9.032, DOU 
29.04.1995) 
§ 2º. A Administração Pública responde solidariamente com o contratado 
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos 
termos do artigo 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Redação dada pela 
Lei nº 9.032, DOU 29.04.1995) 
§ 3º. (Vetado)  
Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, 
serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela 
Administração. 
 Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
I - em se tratando de obras e serviços: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 
15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no 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 consequente aceitação. 
§ 1º. Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o 
recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, 
mediante recibo. 
§ 2º. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade 
civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional 
pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei 
ou pelo contrato. 
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§ 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 exaustão 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 disposição em contrário constantes do edital, do convite ou de 
ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas 
técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta 
do contratado.  
Art. 76. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou 
fornecimento executado em desacordo com o contrato.  
 
 

Seção V 
Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos 

 
Art.77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com 
as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.  
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos e prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar 
a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos 
prazos estipulados; 
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e 
prévia comunicação à Administração; 
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 
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VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 
seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma 
do § 1º do 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 subordinado o contratante e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato; 
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 
compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do 
limite permitido no § 1º do artigo 65 desta Lei; 
XVI - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 
situação; 
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação; 
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto 
para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, 
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato; 
XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.854, DOU 
28.10.1999) 
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: 
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I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; 
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 
III - judicial, nos termos da legislação; 
IV - (Vetado) 
§ 1º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
§ 2º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 
anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a: 
I - devolução de garantia; 
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
III - pagamento do custo da desmobilização; 
§ 3º. (Vetado) 
§ 4º. (Vetado) 
§ 5º. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual 
tempo. 
Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as 
seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:  
I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se 
encontrar, por ato próprio da Administração; 
II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e 
pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua 
continuidade, na forma do inciso V do artigo 58 desta Lei; 
III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e 
dos valores das multas e indenizações a ela devidos; 
IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 
causados à Administração.  
§ 1º. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a 
critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou 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 expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário 
Estadual ou Municipal, conforme o caso.  
§ 4º. A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à 
Administração, a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso I deste 
artigo.  
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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 instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o descumprimento 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 propostas pelo primeiro adjudicatário, 
inclusive quanto ao prazo e preço.  
Art. 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com 
os preceitos desta Lei ou visando a frustrar os objetivos da licitação 
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. 
§ 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 Poder Público. 
§ 2º. A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos 
crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de 
função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa 
pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade 
controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público.  
Art. 85. As infrações penais previstas nesta Lei pertinem às licitações e aos 
contratos celebrados pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios, e 
respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, 
fundações públicas, e quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou 
indireto.  
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Seção II 
Das Sanções Administrativas 

 
Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado 
à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato.  
§ 1º. A multa a que alude este artigo não impede que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas 
nesta Lei.  
§ 2º. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será 
descontada da garantia do respectivo contratado.  
§ 3º. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
§ 1º. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 
cobrada judicialmente. 
§ 2º. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser 
aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 3º. A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência 
exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, 
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, 
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.  
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: 
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I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  
 
 

Seção III 
Dos Crimes e das Penas 

 
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, 
ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à 
inexigibilidade: 
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.  
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo 
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, 
beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato 
com o Poder Público.  
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito 
de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação: 
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
Administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de 
contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  
Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou 
vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, 
durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem 
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: (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
Pena - detenção de dois a quatro anos, e multa.  
Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo 
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém 
vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das modificações ou 
prorrogações contratuais.  
Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 
procedimento licitatório: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  
Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento 
licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 
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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; 
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou 
a execução do contrato: 
Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.  
Art. 97. Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou 
profissional declarado inidôneo: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que, declarado inidôneo, 
venha a licitar ou a contratar com a Administração.  
Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de qualquer 
interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a 
alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  
Art. 99. A pena de multa cominada nos 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 dispensa ou inexigibilidade de licitação. 
§ 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à 
Fazenda Federal, Distrital, 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.  
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Art. 101. Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos desta Lei, a 
iniciativa do Ministério 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 membros dos Tribunais ou Conselhos de Contas ou os 
titulares dos órgãos integrantes do sistema de controle interno de qualquer 
dos Poderes verificarem a existência dos crimes definidos nesta Lei, 
remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao 
oferecimento da denúncia.  
Art. 103. Será admitida ação penal privada subsidiária da pública, se esta 
não for ajuizada no prazo legal, aplicando-se, no que couber, o disposto nos 
artigos 29 e 30 do Código de Processo Penal.  
Art. 104. Recebida a denúncia e citado o réu, terá este o prazo de 10 (dez) 
dias para apresentação de defesa escrita, contado da data do seu 
interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas que 
tiver, em número não superior a 5 (cinco), e indicar as demais provas que 
pretenda produzir.  
Art. 105. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as 
diligências instrutórias deferidas ou ordenadas pelo juiz, 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.  
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, subsidiariamente, o Código de Processo Penal e a Lei de 
Execução Penal.  
 
 

Capítulo V 
Dos Recursos Administrativos 

 
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 
cabem: 
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou 
da lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração 
ou cancelamento; 
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e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 desta Lei. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994) 
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba 
recurso hierárquico. 
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 o inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, 
deste artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no 
inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os 
casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes 
no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por 
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.  
§ 2º. O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I deste artigo terá 
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e 
presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia 
suspensiva aos demais recursos.  
§ 3º. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que 
poderão 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 prazo, 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 corre sem que os autos do processo estejam com vista 
franqueada ao interessado.  
§ 6º. Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de carta convite 
os prazos estabelecidos nos incisos I e II e no § 3º deste artigo serão de dois 
dias úteis. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994)  
 
 

Capítulo VI 
Disposições Finais e Transitórias 

 
Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em 
dia de expediente no órgão ou na entidade.  
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Art. 111. A Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber 
projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda os direitos 
patrimoniais a ele relativos e a Administração possa utilizá-lo de acordo 
com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua 
elaboração. 
Parágrafo único. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter 
tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o 
fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação 
pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte 
físico de qualquer natureza e aplicação da obra. 
Art. 112. Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade 
pública, caberá ao órgão contratante, perante a entidade interessada, 
responder pela sua boa execução, fiscalização e pagamento. 
§ 1º. Os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos 
do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou 
entidades dos entes da Federação consorciados. (Parágrafo acrescentado pela 
Lei nº 11.107, DOU 07.04.2005) 
§ 2º. É facultado à entidade interessada o acompanhamento da licitação e da 
execução do contrato. (Antigo parágrafo único, renumerado pela Lei nº 11.107, 
DOU 07.04.2005) 
Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais 
instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas 
competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos 
interessados da Administração responsáveis pela demonstração da 
legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da 
Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. 
§ 1º. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá 
representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de 
controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins 
do disposto neste artigo.  
§ 2º. Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle 
interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à 
data de recebimento das propostas, cópia do edital de licitação já publicado, 
obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à 
adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes 
forem determinadas. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 09.06.1994)  
Art. 114. O sistema instituído nesta Lei não impede a pré-qualificação de 
licitantes nas concorrências, a ser procedida sempre que o objeto da licitação 
recomende análise mais detida da qualificação técnica dos interessados. 
§ 1º. A adoção do procedimento de pré-qualificação será feita mediante 
proposta da autoridade competente, aprovada pela imediatamente 
superior. 
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§ 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 competência, observadas as disposições desta Lei. 
Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo, após aprovação da 
autoridade competente, deverão ser publicadas na imprensa oficial.  
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, 
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e 
entidades da Administração. 
§ 1º. A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades 
da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente 
plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá 
conter, no mínimo, as seguintes informações: 
I - identificação do objeto a ser executado; 
II - metas a serem atingidas; 
III - etapas ou fases da execução; 
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V - cronograma de desembolso; 
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão 
das etapas ou fases programadas; 
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação 
de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão 
devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair 
sobre a entidade ou órgão descentralizador. 
§ 2º. Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do 
mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva. 
§ 3º. As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com 
o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas 
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes: 
I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da 
parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive 
mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente 
pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão 
competente do sistema de controle interno da Administração Pública; 
II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, 
atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, 
práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública 
nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o 
inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais 
básicas; 
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III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas 
pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo 
sistema de controle interno. 
§ 4º. Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão 
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição 
financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, 
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de 
mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização 
dos mesmos 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, devendo constar de 
demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste. 
§ 6º. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, 
acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada 
pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.  
Art. 117. As obras, serviços, compras e alienações realizadas pelos órgãos 
dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Tribunal de Contas regem-se pelas 
normas desta Lei, no que couber, nas três esferas administrativas.  
Art. 118. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da 
Administração indireta deverão adaptar suas normas sobre licitações e 
contratos ao disposto nesta Lei.  
Art. 119. As sociedades de economia mista, empresas e fundações públicas e 
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas 
entidades referidas no artigo anterior editarão regulamentos próprios 
devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta Lei. 
Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere este artigo, no âmbito da 
Administração Pública, após aprovados pela autoridade de nível superior a 
que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e entidades, 
deverão ser publicados na imprensa oficial.  
Art. 120. Os valores fixados por esta Lei poderão ser anualmente revistos 
pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da 
União, observando como limite superior a variação geral dos preços do 
mercado, no período. (Redação dada pela Lei nº 9.648, DOU 28.05.1998) 
Art. 121. O disposto nesta Lei não se aplica às licitações instauradas e aos 
contratos assinados anteriormente a 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 relação ao pagamento das 
obrigações na ordem cronológica, podendo esta ser observada, no prazo de 
noventa dias contados da vigência desta Lei, separadamente para as 
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obrigações relativas aos contratos regidos por legislação anterior à Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. (Redação dada pela Lei nº 8.883, DOU 
09.06.1994) 
Parágrafo único. Os contratos relativos a imóveis do patrimônio da União 
continuam a reger-se pelas disposições do Decreto-Lei nº 9.760, de 05 de 
setembro de 1946, com suas alterações, e os relativos a operações de crédito 
interno ou externo celebrados pela União ou a concessão de garantia do 
Tesouro Nacional continuam regidos pela legislação pertinente, aplicando-
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 exterior observarão as peculiaridades locais e os princípios 
básicos desta Lei, na forma de regulamentação específica.  
Art. 124. Aplicam-se às licitações e aos contratos para permissão ou 
concessão de serviços públicos os dispositivos desta Lei que não conflitem 
com a legislação específica sobre o assunto. 
Parágrafo único. As exigências contidas nos incisos II a IV do § 2º do artigo 
7º serão dispensadas nas licitações para concessão de serviços com execução 
prévia de obras em que não foram previstos desembolso por parte da 
Administração Pública concedente. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.883, 
DOU 09.06.1994)  
Art. 125. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 126. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os 
Decretos-leis nºs 2.300, de 21 de novembro de 1986, 2.348, de 24 de julho de 
1987, 2.360, de 16 de setembro de 1987, a Lei nº 8.220, de 4 de setembro de 
1991, e o artigo 83 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. 
Brasília, 21 de junho de 1993, 172º da Independência e 105º da República. 
ITAMAR FRANCO 
Rubens Ricupero 
Romildo Canhim 
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LEI Nº 8.844 

LEI Nº 8.844, DE 20 DE JANEIRO DE 1994 
(DOU 21.01.1994) 

 
 

Dispõe sobre a fiscalização, 
apuração e cobrança judicial as 
contribuições e multas devidas ao 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). 

 
 
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória n° 
393, de 1993, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, HUMBERTO 
LUCENA Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no 
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:  
 
Art. 1º. Compete ao Ministério do Trabalho a fiscalização e a apuração das 
contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem 
assim a aplicação das multas e demais encargos devidos  
Parágrafo único - A Caixa Econômica Federal (CEF) e a rede arrecadadora 
prestarão ao Ministério do Trabalho as informações necessárias ao 
desempenho dessas atribuições.  
Art. 2º. Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em 
Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de Garantia do Tempo de 
serviço - FGTS, bem como, diretamente ou por intermédio da Caixa 
Econômica Federal, mediante convênio, a representação Judicial e 
extrajudicial do FGTS, para a correspondente cobrança, relativamente à 
contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação 
respectiva. (Redação dada pela Lei nº 9.467, DOU 11.07.1997)  
§1º. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento de custas nos 
processos judiciais de cobrança de seus créditos. (Parágrafo acrescentado pela 
Lei nº 9.467, DOU 11.07.1997)  
§2º. As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem a ser incorridas 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Caixa Econômica 
Federal, para a realização da inscrição em Dívida Ativa, do ajuizamento e 
do controle e acompanhamento dos processos judiciais, serão efetuadas a 
débito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 9.467, DOU 11.07.1997) 
§3º. Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos privilégios atribuídos 
aos créditos trabalhistas. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.467, DOU 
11.07.1997) 
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§4º. Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá encargo de 10% 
(dez por cento), que reverterá para o Fundo, para ressarcimento dos custos 
por ele incorridos, o qual será reduzido para 5% (cinco por cento), se o 
pagamento se der antes do ajuizamento da cobrança. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 9.467, DOU 11.07.1997, com a redação dada pela Lei nº 9.964, DOU 
11.04.2000) 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Senado Federal, 20 de janeiro de 1994; 173° da Independência e 106° da 
República.  
SENADOR HUMBERTO LUCENA 
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LEI Nº 9.610 

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 
(DOU 20.02.1998) 

 
 

Altera, atualiza e consolida a 
legislação sobre direitos autorais e 
dá outras providências. 

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

Título I 
Disposições preliminares 

  
Art. 1º. Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta 
denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos.  
Art. 2º. Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção 
assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil. 
Parágrafo único - Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas 
domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas 
no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes. 
Art. 3º - Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis. 
Art. 4º - Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os 
direitos autorais. 
Art. 5º - Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao 
conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer 
outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo; 
II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por 
meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; 
meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético;  
III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa 
por outra; 
IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia 
de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções 
fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma 
de transferência de propriedade ou posse; 
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V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao 
alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista 
na distribuição de exemplares; 
VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, 
artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, 
incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios 
eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser 
desenvolvido; 
VII - contrafação - a reprodução não autorizada; 
VIII - obra:  
a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores; 
b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por 
ser desconhecido; 
c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto; 
d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação; 
e) póstuma - a que se publique após a morte do autor; 
f) originária - a criação primígena; 
g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da 
transformação de obra originária; 
h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma 
pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é 
constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se 
fundem numa criação autônoma; 
i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que 
tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de 
movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte 
usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios 
utilizados para sua veiculação; 
IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou 
de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação 
incluída em uma obra audiovisual; 
X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de 
reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no 
contrato de edição;  
XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a 
responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra 
audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado; 
XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou 
imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a 
transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam 
oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu 
consentimento; 
XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, músicos, 
bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, 
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declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou 
artísticas ou expressões do folclore. 
Art. 6º. Não serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios as obras por eles simplesmente subvencionadas. 

 
 

Título II 
Das obras intelectuais 

 
Capítulo I 

Das obras protegidas 

 
Art. 7º. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas 
por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, tais como: 
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 
II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; 
III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por 
escrito ou por outra qualquer forma; 
V - as composições musicais, tenham ou não letra; 
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as 
cinematográficas; 
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao 
da fotografia; 
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte 
cinética; 
IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; 
X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, 
engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, 
apresentadas como criação intelectual nova; 
XII - os programas de computador; 
XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, 
bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou 
disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual. 
§1º. Os programas de computador são objeto de legislação específica, 
observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis. 
§2º. A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais 
em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que 
subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras. 
§3º. No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou 
artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo 
dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial. 
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Art. 8º. Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta 
Lei: 
I - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou 
conceitos matemáticos como tais; 
II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou 
negócios; 
III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de 
informação, científica ou não, e suas instruções; 
IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, 
decisões judiciais e demais atos oficiais; 
V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros 
ou legendas; 
VI - os nomes e títulos isolados; 
VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas 
obras. 
Art. 9º. À cópia de obra de arte plástica feita pelo próprio autor é 
assegurada a mesma proteção de que goza o original. 
Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e 
inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente 
por outro autor. 
Parágrafo único - O título de publicações periódicas, inclusive jornais, é 
protegido até um ano após a saída do seu último número, salvo se forem 
anuais, caso em que esse prazo se elevará a dois anos. 
 
 

Capítulo II 
Da autoria das obras intelectuais 

 
Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou 
científica. 
Parágrafo único - A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às 
pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei. 
Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, 
artística ou científica usar de seu nome civil, completo ou abreviado até por 
suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional. 
Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em 
contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas 
no artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou 
anunciada essa qualidade na sua utilização. 
Art. 14. É titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou 
orquestra obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra 
adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua. 
Art. 15. A co-autoria da obra é atribuída àqueles em cujo nome, 
pseudônimo ou sinal convencional for utilizada. 
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§1º. Não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na 
produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, 
bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por 
qualquer meio. 
§ 2º. Ao co-autor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são 
asseguradas todas as faculdades inerentes à sua criação como obra 
individual, vedada, porém, a utilização que possa acarretar prejuízo à 
exploração da obra comum. 
Art. 16. São co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou 
argumento literário, musical ou lítero-musical e o diretor. 
Parágrafo único - Consideram-se co-autores de desenhos animados os que 
criam os desenhos utilizados na obra audiovisual. 
Art. 17. É assegurada a proteção às participações individuais em obras 
coletivas.  
§1º. Qualquer dos participantes, no exercício de seus direitos morais, poderá 
proibir que se indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem prejuízo 
do direito de haver a remuneração contratada. 
§2º. Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o 
conjunto da obra coletiva. 
§3º. O contrato com o organizador especificará a contribuição do 
participante, o prazo para entrega ou realização, a remuneração e demais 
condições para sua execução. 
 
 

Capítulo III 
Do registro das obras intelectuais 

 
Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro. 
Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido 
no caput e no § 1º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 
Art. 20. Para os serviços de registro previstos nesta Lei será cobrada 
retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por 
ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver 
vinculado o registro das obras intelectuais. 
Art. 21. Os serviços de registro de que trata esta Lei serão organizados 
conforme preceitua o § 2º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 
1973. 
 
 

Título III 
Dos direitos do autor 

 
Capítulo I 

Disposições preliminares 
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Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra 
que criou. 
Art. 23. Os co-autores da obra intelectual exercerão, de comum acordo, os 
seus direitos, salvo convenção em contrário. 
 
 

Capítulo II 
Dos direitos morais do autor 

 
Art. 24. São direitos morais do autor: 
I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 
II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou 
anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; 
III - o de conservar a obra inédita; 
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer 
modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam 
prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; 
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 
VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de 
utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem 
afronta à sua reputação e imagem; 
VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre 
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo 
fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de 
forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em 
todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja 
causado. 
§1º. Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se 
referem os incisos I a IV. 
§2º. Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em 
domínio público. 
§3º. Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a 
terceiros, quando couberem. 
Art. 25. Cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais 
sobre a obra audiovisual. 
Art. 26. O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico alterado 
sem o seu consentimento durante a execução ou após a conclusão da 
construção. 
Parágrafo único - O proprietário da construção responde pelos danos que 
causar ao autor sempre que, após o repúdio, der como sendo daquele a 
autoria do projeto repudiado. 
Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. 
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Capítulo III 
Dos direitos patrimoniais do autor e de sua duração 

 
Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra 
literária, artística ou científica. 
Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da 
obra, por quaisquer modalidades, tais como: 
I - a reprodução parcial ou integral; 
II - a edição; 
III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; 
IV - a tradução para qualquer idioma; 
V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 
VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor 
com terceiros para uso ou exploração da obra; 
VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra 
ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário 
realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e 
lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos 
em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que 
importe em pagamento pelo usuário; 
VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, 
mediante: 
a) representação, recitação ou declamação; 
b) execução musical; 
c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; 
d) radiodifusão sonora ou televisiva; 
e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva; 
f) sonorização ambiental; 
g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; 
h) emprego de satélites artificiais; 
i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer 
tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados; 
j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas; 
IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a 
microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero; 
X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a 
ser inventadas. 
Art. 30. No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais 
poderá colocar à disposição do público a obra, na forma, local e pelo tempo 
que desejar, a título oneroso ou gratuito. 
§1º. O direito de exclusividade de reprodução não será aplicável quando ela 
for temporária e apenas tiver o propósito de tornar a obra, fonograma ou 
interpretação perceptível em meio eletrônico ou quando for de natureza 
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transitória e incidental, desde que ocorra no curso do uso devidamente 
autorizado da obra, pelo titular. 
§2º. Em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de exemplares 
será informada e controlada, cabendo a quem reproduzir a obra a 
responsabilidade de manter os registros que permitam, ao autor, a 
fiscalização do aproveitamento econômico da exploração. 
Art. 31. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas 
ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização 
concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a 
quaisquer das demais. 
Art. 32. Quando uma obra feita em regime de co-autoria não for divisível, 
nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, 
sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, 
salvo na coleção de suas obras completas. 
§1º. Havendo divergência, os co-autores decidirão por maioria. 
§2º. Ao co-autor dissidente é assegurado o direito de não contribuir para as 
despesas de publicação, renunciando a sua parte nos lucros, e o de vedar 
que se inscreva seu nome na obra. 
§3º. Cada co-autor pode, individualmente, sem aquiescência dos outros, 
registrar a obra e defender os próprios direitos contra terceiros. 
Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio 
público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do 
autor. 
Parágrafo único - Os comentários ou anotações poderão ser publicados 
separadamente. 
Art. 34. As cartas missivas, cuja publicação está condicionada à permissão 
do autor, poderão ser juntadas como documento de prova em processos 
administrativos e judiciais. 
Art. 35. Quando o autor, em virtude de revisão, tiver dado à obra versão 
definitiva, não poderão seus sucessores reproduzir versões anteriores. 
Art. 36. O direito de utilização econômica dos escritos publicados pela 
imprensa, diária ou periódica, com exceção dos assinados ou que 
apresentem sinal de reserva, pertence ao editor, salvo convenção em 
contrário. 
Parágrafo único - A autorização para utilização econômica de artigos 
assinados, para publicação em diários e periódicos, não produz efeito além 
do prazo da periodicidade acrescido de vinte dias, a contar de sua 
publicação, findo o qual recobra o autor o seu direito. 
Art. 37. A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere 
ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção 
em contrário entre as partes e os casos previstos nesta Lei. 
Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no 
mínimo, cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente 
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verificável em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, 
que houver alienado. 
Parágrafo único - Caso o autor não perceba o seu direito de seqüência no 
ato da revenda, o vendedor é considerado depositário da quantia a ele 
devida, salvo se a operação for realizada por leiloeiro, quando será este o 
depositário. 
Art. 39. Os direitos patrimoniais do autor, excetuados os rendimentos 
resultantes de sua exploração, não se comunicam, salvo pacto antenupcial 
em contrário. 
Art. 40. Tratando-se de obra anônima ou pseudônima, caberá a quem 
publicá-la o exercício dos direitos patrimoniais do autor. 
Parágrafo único - O autor que se der a conhecer assumirá o exercício dos 
direitos patrimoniais, ressalvados os direitos adquiridos por terceiros. 
Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos 
contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, 
obedecida a ordem sucessória da lei civil. 
Parágrafo único - Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que 
alude o caput deste artigo. 
Art. 42. Quando a obra literária, artística ou científica realizada em co-
autoria for indivisível, o prazo previsto no artigo anterior será contado da 
morte do último dos co-autores sobreviventes. 
Parágrafo único - Acrescer-se-ão aos dos sobreviventes os direitos do co-
autor que falecer sem sucessores. 
Art. 43. Será de setenta anos o prazo de proteção aos direitos patrimoniais 
sobre as obras anônimas ou pseudônimas, contado de 1° de janeiro do ano 
imediatamente posterior ao da primeira publicação. 
Parágrafo único - Aplicar-se-á o disposto no art. 41 e seu parágrafo único, 
sempre que o autor se der a conhecer antes do termo do prazo previsto no 
caput deste artigo. 
Art. 44. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras 
audiovisuais e fotográficas será de setenta anos, a contar de 1° de janeiro do 
ano subsequente ao de sua divulgação. 
Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção 
aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público: 
I - as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores; 
II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos 
étnicos e tradicionais.  
 
 

Capítulo IV 
Das limitações aos direitos autorais 

 
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 
I - a reprodução: 
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a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, 
publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se 
assinados, e da publicação de onde foram transcritos; 
b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões 
públicas de qualquer natureza; 
c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob 
encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, 
não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros; 
d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de 
deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita 
mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte 
para esses destinatários; 
II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso 
privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro; 
III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de 
comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou 
polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome 
do autor e a origem da obra; 
IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a 
quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem 
autorização prévia e expressa de quem as ministrou; 
V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e 
transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, 
exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses 
estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que 
permitam a sua utilização; 
VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no 
recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos 
estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro; 
VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir 
prova judiciária ou administrativa; 
VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras 
preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes 
plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da 
obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida 
nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. 
Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras 
reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. 
Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos 
podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, 
fotografias e procedimentos audiovisuais. 
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Capítulo V 
Da transferência dos direitos de autor 

 
Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a 
terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, 
pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por 
meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em 
Direito, obedecidas as seguintes limitações: 
I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de 
natureza moral e os expressamente excluídos por lei; 
II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante 
estipulação contratual escrita; 
III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo 
será de cinco anos; 
IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o 
contrato, salvo estipulação em contrário; 
V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à 
data do contrato; 
VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o 
contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada 
apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade 
do contrato. 
Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre 
por escrito, presume-se onerosa. 
§1º. Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 
19 desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser 
registrado em Cartório de Títulos e Documentos. 
§2º. Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu 
objeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço. 
Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no 
máximo, o período de cinco anos. 
Parágrafo único - O prazo será reduzido a cinco anos sempre que 
indeterminado ou superior, diminuindo-se, na devida proporção, o preço 
estipulado. 
Art. 52 - A omissão do nome do autor, ou de co-autor, na divulgação da 
obra não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos. 
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Título IV 
Da utilização de obras intelectuais e dos fonogramas 

 
Capítulo I 
Da edição 

 
 Art. 53. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e 
a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica autorizado, em caráter 
de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições 
pactuadas com o autor. 
Parágrafo único - Em cada exemplar da obra o editor mencionará: 
I - o título da obra e seu autor; 
II - no caso de tradução, o título original e o nome do tradutor; 
III - o ano de publicação; 
IV - o seu nome ou marca que o identifique. 
Art. 54. Pelo mesmo contrato pode o autor obrigar-se à feitura de obra 
literária, artística ou científica em cuja publicação e divulgação se empenha 
o editor. 
Art. 55. Em caso de falecimento ou de impedimento do autor para concluir a 
obra, o editor poderá: 
I - considerar resolvido o contrato, mesmo que tenha sido entregue parte 
considerável da obra; 
II - editar a obra, sendo autônoma, mediante pagamento proporcional do 
preço; 
III - mandar que outro a termine, desde que consintam os sucessores e seja o 
fato indicado na edição. 
Parágrafo único - É vedada a publicação parcial, se o autor manifestou a 
vontade de só publicá-la por inteiro ou se assim o decidirem seus 
sucessores.  
Art. 56. Entende-se que o contrato versa apenas sobre uma edição, se não 
houver cláusula expressa em contrário. 
Parágrafo único - No silêncio do contrato, considera-se que cada edição se 
constitui de três mil exemplares. 
Art. 57. O preço da retribuição será arbitrado, com base nos usos e 
costumes, sempre que no contrato não a tiver estipulado expressamente o 
autor. 
Art. 58. Se os originais forem entregues em desacordo com o ajustado e o 
editor não os recusar nos trinta dias seguintes ao do recebimento, ter-se-ão 
por aceitas as alterações introduzidas pelo autor. 
Art. 59. Quaisquer que sejam as condições do contrato, o editor é obrigado a 
facultar ao autor o exame da escrituração na parte que lhe corresponde, bem 
como a informá-lo sobre o estado da edição. 
Art. 60. Ao editor compete fixar o preço da venda, sem, todavia, poder 
elevá-lo a ponto de embaraçar a circulação da obra. 

LEI Nº 9.610



461 
 

Art. 61. O editor será obrigado a prestar contas mensais ao autor sempre 
que a retribuição deste estiver condicionada à venda da obra, salvo se prazo 
diferente houver sido convencionado. 
Art. 62. A obra deverá ser editada em dois anos da celebração do contrato, 
salvo prazo diverso estipulado em convenção. 
Parágrafo único - Não havendo edição da obra no prazo legal ou contratual, 
poderá ser rescindido o contrato, respondendo o editor por danos causados. 
Art. 63. Enquanto não se esgotarem as edições a que tiver direito o editor, 
não poderá o autor dispor de sua obra, cabendo ao editor o ônus da prova. 
§1º. Na vigência do contrato de edição, assiste ao editor o direito de exigir 
que se retire de circulação edição da mesma obra feita por outrem. 
§2º. Considera-se esgotada a edição quando restarem em estoque, em poder 
do editor, exemplares em número inferior a dez por cento do total da 
edição. 
Art. 64. Somente decorrido um ano de lançamento da edição, o editor 
poderá vender, como saldo, os exemplares restantes, desde que o autor seja 
notificado de que, no prazo de trinta dias, terá prioridade na aquisição dos 
referidos exemplares pelo preço de saldo. 
Art. 65. Esgotada a edição, e o editor, com direito a outra, não a publicar, 
poderá o autor notificá-lo a que o faça em certo prazo, sob pena de perder 
aquele direito, além de responder por danos. 
Art. 66. O autor tem o direito de fazer, nas edições sucessivas de suas obras, 
as emendas e alterações que bem lhe aprouver. 
Parágrafo único - O editor poderá opor-se às alterações que lhe 
prejudiquem os interesses, ofendam sua reputação ou aumentem sua 
responsabilidade. 
Art. 67. Se, em virtude de sua natureza, for imprescindível a atualização da 
obra em novas edições, o editor, negando-se o autor a fazê-la, dela poderá 
encarregar outrem, mencionando o fato na edição. 
 
 

Capítulo II 
Da comunicação ao público 

 
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão 
ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e 
fonogramas, em representações e execuções públicas. 
§1º. Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no 
gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e 
assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas, 
remunerados ou não, em locais de frequência coletiva ou pela radiodifusão, 
transmissão e exibição cinematográfica. 
§2º. Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou 
lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou 
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a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de frequência 
coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão 
por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica. 
§3º. Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões 
de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer 
natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, 
feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da 
administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de 
transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer 
que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou 
científicas. 
§4º. Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá 
apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos 
recolhimentos relativos aos direitos autorais. 
§5º. Quando a remuneração depender da frequência do público, poderá o 
empresário, por convênio com o escritório central, pagar o preço após a 
realização da execução pública. 
§6º. O empresário entregará ao escritório central, imediatamente após a 
execução pública ou transmissão, relação completa das obras e fonogramas 
utilizados, indicando os nomes dos respectivos autores, artistas e 
produtores. 
§7º. As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à imediata 
disposição dos interessados, cópia autêntica dos contratos, ajustes ou 
acordos, individuais ou coletivos, autorizando e disciplinando a 
remuneração por execução pública das obras musicais e fonogramas 
contidas em seus programas ou obras audiovisuais. 
Art. 69. O autor, observados os usos locais, notificará o empresário do prazo 
para a representação ou execução, salvo prévia estipulação convencional. 
Art. 70. Ao autor assiste o direito de opor-se à representação ou execução 
que não seja suficientemente ensaiada, bem como fiscalizá-la, tendo, para 
isso, livre acesso durante as representações ou execuções, no local onde se 
realizam. 
Art. 71. O autor da obra não pode alterar-lhe a substância, sem acordo com 
o empresário que a faz representar. 
Art. 72. O empresário, sem licença do autor, não pode entregar a obra a 
pessoa estranha à representação ou à execução. 
Art. 73. Os principais intérpretes e os diretores de orquestras ou coro, 
escolhidos de comum acordo pelo autor e pelo produtor, não podem ser 
substituídos por ordem deste, sem que aquele consinta. 
Art. 74. O autor de obra teatral, ao autorizar a sua tradução ou adaptação, 
poderá fixar prazo para utilização dela em representações públicas. 
Parágrafo único - Após o decurso do prazo a que se refere este artigo, não 
poderá opor-se o tradutor ou adaptador à utilização de outra tradução ou 
adaptação autorizada, salvo se for cópia da sua. 
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Art. 75. Autorizada a representação de obra teatral feita em co-autoria, não 
poderá qualquer dos co-autores revogar a autorização dada, provocando a 
suspensão da temporada contratualmente ajustada. 
Art. 76. É impenhorável a parte do produto dos espetáculos reservada ao 
autor e aos artistas. 
 
 

Capítulo III 
Da utilização da obra de arte plástica 

 
Art. 77. Salvo convenção em contrário, o autor de obra de arte plástica, ao 
alienar o objeto em que ela se materializa, transmite o direito de expô-la, 
mas não transmite ao adquirente o direito de reproduzi-la. 
Art. 78. A autorização para reproduzir obra de arte plástica, por qualquer 
processo, deve se fazer por escrito e se presume onerosa. 
 
 

Capítulo IV 
Da utilização da obra fotográfica 

 
Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à 
venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de 
retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de 
artes plásticas protegidas. 
§1º. A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o 
nome do seu autor. 
§2º. É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta 
consonância com o original, salvo prévia autorização do autor. 
 
 

Capítulo V 
Da utilização de fonograma 

 
Art. 80. Ao publicar o fonograma, o produtor mencionará em cada 
exemplar: 
I - o título da obra incluída e seu autor; 
II - o nome ou pseudônimo do intérprete; 
III - o ano de publicação; 
IV - o seu nome ou marca que o identifique. 
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Capítulo VI 
Da utilização da obra audiovisual 

 
Art. 81. A autorização do autor e do intérprete de obra literária, artística ou 
científica para produção audiovisual implica, salvo disposição em contrário, 
consentimento para sua utilização econômica. 
§1º. A exclusividade da autorização depende de cláusula expressa e cessa 
dez anos após a celebração do contrato. 
§2º. Em cada cópia da obra audiovisual, mencionará o produtor: 
I - o título da obra audiovisual; 
II - os nomes ou pseudônimos do diretor e dos demais co-autores; 
III - o título da obra adaptada e seu autor, se for o caso; 
IV - os artistas intérpretes; 
V - o ano de publicação; 
VI - o seu nome ou marca que o identifique. 
VII - o nome dos dubladores. (Inciso acrescentado pela Lei nº 12.091, DOU 
12.11.2009) 
Art. 82. O contrato de produção audiovisual deve estabelecer: 
I - a remuneração devida pelo produtor aos co-autores da obra e aos artistas 
intérpretes e executantes, bem como o tempo, lugar e forma de pagamento; 
II - o prazo de conclusão da obra; 
III - a responsabilidade do produtor para com os co-autores, artistas 
intérpretes ou executantes, no caso de co-produção. 
Art. 83. O participante da produção da obra audiovisual que interromper, 
temporária ou definitivamente, sua atuação, não poderá opor-se a que esta 
seja utilizada na obra nem a que terceiro o substitua, resguardados os 
direitos que adquiriu quanto à parte já executada. 
Art. 84. Caso a remuneração dos co-autores da obra audiovisual dependa 
dos rendimentos de sua utilização econômica, o produtor lhes prestará 
contas semestralmente, se outro prazo não houver sido pactuado. 
Art. 85. Não havendo disposição em contrário, poderão os co-autores da 
obra audiovisual utilizar-se, em gênero diverso, da parte que constitua sua 
contribuição pessoal. 
Parágrafo único - Se o produtor não concluir a obra audiovisual no prazo 
ajustado ou não iniciar sua exploração dentro de dois anos, a contar de sua 
conclusão, a utilização a que se refere este artigo será livre. 
Art. 86. Os direitos autorais de execução musical relativos a obras musicais, 
lítero-musicais e fonogramas incluídos em obras audiovisuais serão devidos 
aos seus titulares pelos responsáveis dos locais ou estabelecimentos a que 
alude o § 3o do art. 68 desta Lei, que as exibirem, ou pelas emissoras de 
televisão que as transmitirem. 
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Capítulo VII 
Da utilização de bases de dados 

  
Art. 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o 
direito exclusivo, a respeito da forma de expressão da estrutura da referida 
base, de autorizar ou proibir: 
I - sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo; 
II - sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra modificação; 
III - a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua 
comunicação ao público; 
IV - a reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos resultados 
das operações mencionadas no inciso II deste artigo. 
 
 

Capítulo VIII 
Da utilização da obra coletiva 

  
Art. 88. Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em cada 
exemplar: 
I - o título da obra; 
II - a relação de todos os participantes, em ordem alfabética, se outra não 
houver sido convencionada; 
III - o ano de publicação; 
IV - o seu nome ou marca que o identifique. 
Parágrafo único - Para valer-se do disposto no § 1º do art. 17, deverá o 
participante notificar o organizador, por escrito, até a entrega de sua 
participação. 
 
 

Título V 
Dos direitos conexos 

 
Capítulo I 

Disposições preliminares 
 
Art. 89. As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, 
aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores 
fonográficos e das empresas de radiodifusão. 
Parágrafo único - A proteção desta Lei aos direitos previstos neste artigo 
deixa intactas e não afeta as garantias asseguradas aos autores das obras 
literárias, artísticas ou científicas. 
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Capítulo II 
Dos direitos dos artistas intérpretes ou executantes 

 
Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título 
oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir: 
I - a fixação de suas interpretações ou execuções; 
II - a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou 
execuções fixadas; 
III - a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não; 
IV - a colocação à disposição do público de suas interpretações ou 
execuções, de maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no 
tempo e no lugar que individualmente escolherem; 
V - qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou 
execuções. 
§1º. Quando na interpretação ou na execução participarem vários artistas, 
seus direitos serão exercidos pelo diretor do conjunto. 
§2º. A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à 
reprodução da voz e imagem, quando associadas às suas atuações. 
Art. 91. As empresas de radiodifusão poderão realizar fixações de 
interpretação ou execução de artistas que as tenham permitido para 
utilização em determinado número de emissões, facultada sua conservação 
em arquivo público. 
Parágrafo único - A reutilização subsequente da fixação, no País ou no 
exterior, somente será lícita mediante autorização escrita dos titulares de 
bens intelectuais incluídos no programa, devida uma remuneração 
adicional aos titulares para cada nova utilização. 
Art. 92. Aos intérpretes cabem os direitos morais de integridade e 
paternidade de suas interpretações, inclusive depois da cessão dos direitos 
patrimoniais, sem prejuízo da redução, compactação, edição ou dublagem 
da obra de que tenham participado, sob a responsabilidade do produtor, 
que não poderá desfigurar a interpretação do artista. 
Parágrafo único - O falecimento de qualquer participante de obra 
audiovisual, concluída ou não, não obsta sua exibição e aproveitamento 
econômico, nem exige autorização adicional, sendo a remuneração prevista 
para o falecido, nos termos do contrato e da lei, efetuada a favor do espólio 
ou dos sucessores. 
 
 

Capítulo III 
Dos direitos dos produtores fonográficos 

 
Art. 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título 
oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes: 
I - a reprodução direta ou indireta, total ou parcial; 
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II - a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da 
reprodução; 
III - a comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive pela 
radiodifusão; 
IV - (Vetado) 
V - quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que venham a 
ser inventadas. 
Art. 94. Cabe ao produtor fonográfico perceber dos usuários a que se refere 
o art. 68, e parágrafos, desta Lei os proventos pecuniários resultantes da 
execução pública dos fonogramas e reparti-los com os artistas, na forma 
convencionada entre eles ou suas associações. 
 
 

Capítulo IV 
Dos direitos das empresas de radiodifusão 

 
Art. 95. Cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar 
ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem 
como a comunicação ao público, pela televisão, em locais de frequência 
coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais 
incluídos na programação. 
 
 

Capítulo V 
Da duração dos direitos conexos 

 
Art. 96. É de setenta anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados 
a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à fixação, para os fonogramas; à 
transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão; e à execução e 
representação pública, para os demais casos. 
 
 

Título VI 
Das associações de titulares de direitos de autor e dos que lhes são 

conexos 
 
Art. 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os 
titulares de direitos conexos associar-se sem intuito de lucro. 
§1º. É vedado pertencer a mais de uma associação para a gestão coletiva de 
direitos da mesma natureza. 
§2º. Pode o titular transferir-se, a qualquer momento, para outra associação, 
devendo comunicar o fato, por escrito, à associação de origem. 
§3º. As associações com sede no exterior far-se-ão representar, no País, por 
associações nacionais constituídas na forma prevista nesta Lei. 
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Art. 98. Com o ato de filiação, as associações tornam-se mandatárias de seus 
associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou 
extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para sua cobrança. 
Parágrafo único - Os titulares de direitos autorais poderão praticar, 
pessoalmente, os atos referidos neste artigo, mediante comunicação prévia à 
associação a que estiverem filiados. 
Art. 99. As associações manterão um único escritório central para a 
arrecadação e distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução 
pública das obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por 
meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição 
de obras audiovisuais. 
§1º. O escritório central organizado na forma prevista neste artigo não terá 
finalidade de lucro e será dirigido e administrado pelas associações que o 
integrem. 
§2º. O escritório central e as associações a que se refere este Título atuarão 
em juízo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos processuais 
dos titulares a eles vinculados. 
§3º. O recolhimento de quaisquer valores pelo escritório central somente se 
fará por depósito bancário. 
§4º. O escritório central poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber 
do empresário numerário a qualquer título. 
§5º. A inobservância da norma do parágrafo anterior tornará o faltoso 
inabilitado à função de fiscal, sem prejuízo das sanções civis e penais 
cabíveis. 
Art. 100 - O sindicato ou associação profissional que congregue não menos 
de um terço dos filiados de uma associação autoral poderá, uma vez por 
ano, após notificação, com oito dias de antecedência, fiscalizar, por 
intermédio de auditor, a exatidão das contas prestadas a seus 
representados. 
 
 

Título VII 
Das sanções às violações dos direitos autorais 

 
Capítulo I 

Disposição preliminar 

  
Art. 101. As sanções civis de que trata este Capítulo aplicam-se sem prejuízo 
das penas cabíveis. 
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Capítulo II 
Das sanções civis 

 
Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada 
ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos 
exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da 
indenização cabível. 
Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização 
do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-
á o preço dos que tiver vendido. 
Parágrafo único - Não se conhecendo o número de exemplares que 
constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil 
exemplares, além dos apreendidos. 
Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver 
em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a 
finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou 
indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o 
contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como 
contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no 
exterior. 
Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e 
a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de 
interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos 
de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas 
pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo 
descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente 
das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente 
na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor 
da multa poderá ser aumentado até o dobro. 
Art. 106. A sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos 
os exemplares ilícitos, bem como as matrizes, moldes, negativos e demais 
elementos utilizados para praticar o ilícito civil, assim como a perda de 
máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim ou, servindo eles 
unicamente para o fim ilícito, sua destruição. 
Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, 
responderá por perdas e danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da 
aplicação do disposto no art. 103 e seu parágrafo único, quem: 
I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, 
dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das obras e produções 
protegidas para evitar ou restringir sua cópia; 
II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados 
destinados a restringir a comunicação ao público de obras, produções ou 
emissões protegidas ou a evitar a sua cópia; 
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III - suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a 
gestão de direitos; 
IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à 
disposição do público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções, 
exemplares de interpretações fixadas em fonogramas e emissões, sabendo 
que a informação sobre a gestão de direitos, sinais codificados e dispositivos 
técnicos foram suprimidos ou alterados sem autorização. 
Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual, 
deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal 
convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais, 
está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma: 
I - tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que tiver 
ocorrido a infração, por três dias consecutivos; 
II - tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de 
errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, 
com destaque, por três vezes consecutivas em jornal de grande circulação, 
dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor; 
III - tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio da imprensa, 
na forma a que se refere o inciso anterior. 
Art. 109. A execução pública feita em desacordo com os arts. 68, 97, 98 e 99 
desta Lei sujeitará os responsáveis a multa de vinte vezes o valor que 
deveria ser originariamente pago. 
Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições 
públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, 
seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários 
respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos. 
 
 

Capítulo III 
Da prescrição da ação 

 
Art. 111. (Vetado) 
 
 

Título VIII 
Disposições finais e transitórias 

 
Art. 112. Se uma obra, em consequência de ter expirado o prazo de proteção 
que lhe era anteriormente reconhecido pelo § 2º do art. 42 da Lei nº. 5.988, 
de 14 de dezembro de 1973, caiu no domínio público, não terá o prazo de 
proteção dos direitos patrimoniais ampliado por força do art. 41 desta Lei. 
Art. 113. Os fonogramas, os livros e as obras audiovisuais sujeitar-se-ão a 
selos ou sinais de identificação sob a responsabilidade do produtor, 
distribuidor ou importador, sem ônus para o consumidor, com o fim de 
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atestar o cumprimento das normas legais vigentes, conforme dispuser o 
regulamento.  
Art. 114. Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias após sua publicação. 
Art. 115. Ficam revogados os arts. 649 a 673 e 1.346 a 1.362 do Código Civil e 
as Leis nºs 4.944, de 6 de abril de 1966; 5.988, de 14 de dezembro de 1973, 
excetuando-se o art. 17 e seus §§ 1º e 2º; 6.800, de 25 de junho de 1980; 7.123, 
de 12 de setembro de 1983; 9.045, de 18 de maio de 1995, e demais 
disposições em contrário, mantidos em vigor as Leis nºs 6.533, de 24 de 
maio de 1978 e 6.615, de 16 de dezembro de 1978. 
Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Francisco Weffort 
  

LEI Nº 9.610



472 
 

LEI Nº 10.192 

LEI Nº 10.192, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001 
(DOU 16.02.2011) 

 
 

Dispõe sobre medidas 
complementares ao Plano Real e 
dá outras providências. 

 
 
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida 
Provisória nº 2.074-73, de 2001, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no 
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º. As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exequíveis 
no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu valor nominal. 
Parágrafo único - São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer 
estipulações de: 
I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, 
ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 857, de 11 de 
setembro de 1969, e na parte final do art. 6º da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 
1994; 
II - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade 
monetária de conta de qualquer natureza; 
III - correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais 
ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos 
utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte. 
Art. 2º. É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por 
índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de 
produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração 
igual ou superior a um ano. 
§1º. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção 
monetária de periodicidade inferior a um ano. 
§2º. Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de correção 
monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior 
revisão tiver ocorrido. 
§3º. Ressalvado o disposto no § 7º do art. 28 da Lei nº 9.069, de 29 de junho 
de 1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer 
expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos 
financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual. 
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§4º. Nos contratos de prazo de duração igual ou superior a três anos, cujo 
objeto seja a produção de bens para entrega futura ou a aquisição de bens 
ou direitos a eles relativos, as partes poderão pactuar a atualização das 
obrigações, a cada período de um ano, contado a partir da contratação, e no 
seu vencimento final, considerada a periodicidade de pagamento das 
prestações, e abatidos os pagamentos, atualizados da mesma forma, 
efetuados no período. 
§5º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos contratos celebrados a 
partir de 28 de outubro de 1995 até 11 de outubro de 1997. (Ver Medida 
Provisória nº 2.223, DOU 05.09.2001) 
§6º. O prazo a que alude o parágrafo anterior poderá ser prorrogado 
mediante ato do Poder Executivo. (Ver Medida Provisória nº 2.223, DOU 
05.09.2001) 
Art.3º. Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração 
Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com 
as disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 
§1º. A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo 
será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do 
orçamento a que essa se referir. 
§2º. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. 
Art. 4º. Os contratos celebrados no âmbito dos mercados referidos no § 5º 
do art. 27 da Lei nº 9.069, de 1995, inclusive as condições de remuneração da 
poupança financeira, bem assim no da previdência privada fechada, 
permanecem regidos por legislação própria. 
Art. 5º. Fica instituída Taxa Básica Financeira - TBF, para ser utilizada 
exclusivamente como base de remuneração de operações realizadas no 
mercado financeiro, de prazo de duração igual ou superior a sessenta dias. 
Parágrafo único - O Conselho Monetário Nacional expedirá as instruções 
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, podendo, inclusive, 
ampliar o prazo mínimo previsto no caput. 
Art. 6º. A Unidade Fiscal de Referência - UFIR, criada pela Lei nº 8.383, de 
30 de dezembro de 1991, será reajustada: 
I - semestralmente, durante o ano-calendário de 1996; 
II - anualmente, a partir de 1º de janeiro de 1997. 
Parágrafo único - A reconversão, para Real, dos valores expressos em UFIR, 
extinta em 27 de outubro de 2000, será efetuada com base no valor dessa 
Unidade fixado para o exercício de 2000. 
Art. 7º. Observado o disposto no artigo anterior, ficam extintas, a partir de 
1º de julho de 1995, as unidades monetárias de conta criadas ou reguladas 
pelo Poder Público, exceto as unidades monetárias de conta fiscais 
estaduais, municipais e do Distrito Federal, que serão extintas a partir de 1º 
de janeiro de 1996. 
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§1º. Em 1º de julho de 1995 e em 1º de janeiro de 1996, os valores expressos, 
respectivamente, nas unidades monetárias de conta extintas na forma do 
caput deste artigo serão convertidos em Real, com observância do disposto 
no art. 44 da Lei nº 9.069, de 1995, no que couber. 
§2º. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão utilizar a UFIR 
nas mesmas condições e periodicidade adotadas pela União, em 
substituição às respectivas unidades monetárias de conta fiscais extintas. 
Art. 8º. A partir de 1º de julho de 1995, a Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE deixará de calcular e divulgar o IPC-r. 
§1º. Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajuste pelo 
IPC-r, este será substituído, a partir de 1º de julho de 1995, pelo índice 
previsto contratualmente para este fim. 
§2º. Na hipótese de não existir previsão de índice de preços substituto, e 
caso não haja acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices 
de preços de abrangência nacional, na forma de regulamentação a ser 
baixada pelo Poder Executivo. 
Art. 9º. É assegurado aos trabalhadores, na primeira data-base da respectiva 
categoria após julho de 1995, o pagamento de reajuste relativo à variação 
acumulada do IPC-r entre a última data-base, anterior a julho de 1995, e 
junho de 1995, inclusive. 
Art. 10. Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam 
a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual, por intermédio da 
livre negociação coletiva. 
Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida diretamente ou 
através de mediador, poderá ser ajuizada a ação de dissídio coletivo. 
§1º. O mediador será designado de comum acordo pelas partes ou, a pedido 
destas, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, na forma da 
regulamentação de que trata o § 5º deste artigo. 
§2º. A parte que se considerar sem as condições adequadas para, em 
situação de equilíbrio, participar da negociação direta, poderá, desde logo, 
solicitar ao Ministério do Trabalho e Emprego a designação de mediador, 
que convocará a outra parte. 
§3º. O mediador designado terá prazo de até trinta dias para a conclusão do 
processo de negociação, salvo acordo expresso com as partes interessadas. 
§4º. Não alcançado o entendimento entre as partes, ou recusando-se 
qualquer delas à mediação, lavrar-se-á ata contendo as causas motivadoras 
do conflito e as reivindicações de natureza econômica, documento que 
instruirá a representação para o ajuizamento do dissídio coletivo. 
§5º. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. 
Art. 12. No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentar, 
fundamentadamente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação 
ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa. 
§1º. A decisão que puser fim ao dissídio será fundamentada, sob pena de 
nulidade, deverá traduzir, em seu conjunto, a justa composição do conflito 
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de interesse das partes, e guardar adequação com o interesse da 
coletividade. 
§2º. A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de quinze dias da 
decisão do Tribunal. 
Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a 
estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial 
automática vinculada a índice de preços. 
§1º. Nas revisões salariais na data-base anual, serão deduzidas as 
antecipações concedidas no período anterior à revisão. 
§2º. Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade 
deverá estar amparada em indicadores objetivos. 
Art. 14. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça do Trabalho 
terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas em despacho do 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 
Art. 15. Permanecem em vigor as disposições legais relativas a correção 
monetária de débitos trabalhistas, de débitos resultantes de decisão judicial, 
de débitos relativos a ressarcimento em virtude de inadimplemento de 
obrigações contratuais e do passivo de empresas e instituições sob os 
regimes de concordata, falência, intervenção e liquidação extrajudicial. 
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida 
Provisória nº 2.074-72, de 27 de dezembro de 2000. 
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 18. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 947 do Código Civil, os §§ 1º e 2º do 
art. 1º da Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 1992, e o art. 14 da Lei nº 8.177, 
de 1º de março de 1991. 
Congresso Nacional, em 14 de fevereiro de 2001; 180º da Independência e 
113º da República 
Senador Antônio Carlos Magalhães 
Presidente 
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LEI Nº 10.520 

LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 
(DOU 18.07.02 – Ret. 30.07.2002) 

 
 

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

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 
Parágrafo único - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e 
efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado. 
Art. 2º . (VETADO) 
§1º - Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica. 
§2º - Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, a participação de bolsas de 
mercadorias no apoio técnico e operacional aos órgãos e entidades 
promotores da modalidade de pregão, utilizando-se de recursos de 
tecnologia da informação. 
§3º - As bolsas a que se referem o §2º deverão estar organizadas sob a forma 
de sociedades civis sem fins lucrativos e com a participação plural de 
corretoras que operem sistemas eletrônicos unificados de pregões. 
Art. 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e 
definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de 
aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do 
contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; 
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II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição; 
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições 
referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos 
sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo 
órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem 
licitados; e 
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou 
entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, 
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a 
análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a 
adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. 
§1º - A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores 
ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, 
preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou 
entidade promotora do evento. 
§2º - No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de 
membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares 
Art. 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de 
aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em 
jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e 
conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do 
regulamento de que trata o art. 2º; 
II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do 
local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital; 
III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I 
do art. 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do 
contrato, quando for o caso; 
IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de 
qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma da Lei nº 9.755, de 16 
de dezembro de 1998; 
V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da 
publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis; 
VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para 
recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu representante, 
identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários 
poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame; 
VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do 
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preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da 
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório; 
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das 
ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer 
novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 
IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no 
inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo 
de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam 
os preços oferecidos; 
X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de 
menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos no edital; 
XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto 
e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua 
aceitabilidade; 
XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro 
procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação 
do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições fixadas no edital; 
XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em 
situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e 
Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às 
exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e 
econômico-financeira; 
XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 
habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso 
aos dados nele constantes; 
XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante 
será declarado vencedor; 
XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a 
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor; 
XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata 
e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 
de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
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licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 
XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
pregoeiro ao vencedor; 
XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do 
objeto da licitação ao licitante vencedor; 
XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário 
será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital; e 
XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da 
sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI. 
Art. 5º. É vedada a exigência de: 
I - garantia de proposta; 
II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no 
certame; e 
III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento 
do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e 
aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando 
for o caso. 
Art. 6º. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se 
outro não estiver fixado no edital. 
Art. 7º. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais. 
Art. 8º. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios 
eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à 
aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos do 
regulamento previsto no art. 2º. 
Art. 9º. Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as 
normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida 
Provisória nº 2.182-18, de 23 de agosto de 2001. 
Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas 
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pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme 
regulamento específico. 
Art. 12. A Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar acrescida 
do seguinte artigo: 

“Art. 2-A - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão adotar, nas licitações de registro de preços destinadas à 
aquisição de bens e serviços comuns da área da saúde, a 
modalidade do pregão, inclusive por meio eletrônico, observando-
se o seguinte: 
I - são considerados bens e serviços comuns da área da saúde, 
aqueles necessários ao atendimento dos órgãos que integram o 
Sistema Único de Saúde, cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de 
especificações usuais do mercado. 
II - quando o quantitativo total estimado para a contratação ou 
fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, 
admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem 
necessários para o atingimento da totalidade do quantitativo, 
respeitada a ordem de classificação, desde que os referidos 
licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora. 
III - na impossibilidade do atendimento ao disposto no inciso II, 
excepcionalmente, poderão ser registrados outros preços diferentes 
da proposta vencedora, desde que se trate de objetos de qualidade 
ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a 
vantagem, e que as ofertas sejam em valor inferior ao limite 
máximo admitido.” 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 17 de julho de 2002; 181o da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
Guilherme Gomes Dias 
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LEI Nº 10.522 

LEI Nº 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002 
(DOU 22.07.02) 

 
 

Dispõe sobre o Cadastro 
Informativo dos créditos não 
quitados de órgãos e entidades 
federais e dá outras providências. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º. O Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público 
federal (Cadin) passa a ser regulado por esta Lei. 
Art. 2º. O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas que: 
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não pagas, 
para com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e 
indireta; 
II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da 
Fazenda, em uma das seguintes situações: 
a) cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; (Redação da pela Lei nº 
11.941, DOU 28.05.2009) 
b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes – CGC. 
§1º. Os órgãos e as entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo 
normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às inclusões no 
Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses 
previstas neste artigo. 
§2º. A inclusão no Cadin far-se-á 75 (setenta e cinco) dias após a 
comunicação ao devedor da existência do débito passível de inscrição 
naquele Cadastro, fornecendo-se todas as informações pertinentes ao 
débito. 
§3º. Tratando-se de comunicação expedida por via postal ou telegráfica, 
para o endereço indicado no instrumento que deu origem ao débito, 
considerar-se-á entregue após 15 (quinze) dias da respectiva expedição. 
§4º. A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou pela Procuradoria-Geral 
Federal, dando conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua 
inscrição em Dívida Ativa atenderá ao disposto no § 2º deste artigo. (Redação 
da pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
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§5º. Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa à inclusão 
no Cadin, o órgão ou a entidade responsável pelo registro procederá, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, à respectiva baixa. 
§6º. Na impossibilidade de a baixa ser efetuada no prazo indicado no §5º, o 
órgão ou a entidade credora fornecerá a certidão de regularidade do débito, 
caso não haja outros pendentes de regularização. 
§7º. A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da notificação 
de que tratam os §§2º e 4º, ou a não exclusão, nas condições e no prazo 
previstos no §5º, sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). 
§8º. O disposto neste artigo não se aplica aos débitos referentes a preços de 
serviços públicos ou a operações financeiras que não envolvam recursos 
orçamentários. 
Art. 3º. As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do 
Cadin serão centralizadas no Sistema de Informações do Banco Central do 
Brasil – Sisbacen, cabendo à Secretaria do Tesouro Nacional expedir 
orientações de natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das 
respectivas inclusões e exclusões. 
Parágrafo único - As pessoas físicas e jurídicas incluídas no Cadin terão 
acesso às informações a elas referentes, diretamente junto ao órgão ou 
entidade responsável pelo registro, ou, mediante autorização, por 
intermédio de qualquer outro órgão ou entidade integrante do Cadin 
Art. 4º. A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de 
regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos 
exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos. 
§1º. No caso de operações de crédito contratadas por instituições 
financeiras, no âmbito de programas oficiais de apoio à microempresa e 
empresa de pequeno porte, ficam as mutuárias, no caso de não estarem 
inscritas no Cadin, dispensadas da apresentação, inclusive aos cartórios, 
quando do registro dos instrumentos de crédito e respectivas garantias, de 
quaisquer certidões exigidas em lei, decreto ou demais atos normativos, 
comprobatórias da quitação de quaisquer tributos e contribuições federais. 
§2º. O disposto no §1º aplica-se também aos mini e pequenos produtores 
rurais e aos agricultores familiares. 
Art. 5º. O Cadin conterá as seguintes informações: 
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC 
ou no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, do responsável pelas obrigações 
de que trata o art. 2º, inciso I; 
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas ou físicas que 
estejam na situação prevista no art. 2º, inciso II, inclusive a indicação do 
número da inscrição suspensa ou cancelada; 
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III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – 
CGC, endereço e telefone do respectivo credor ou do órgão responsável 
pela inclusão; 
IV - data do registro. 
Parágrafo único - Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2º 
manterá, sob sua responsabilidade, cadastro contendo informações 
detalhadas sobre as operações ou situações que tenham registrado no 
Cadin, inclusive para atender ao que dispõe o parágrafo único do art. 3º. 
Art. 6º. É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal, direta e indireta, para: 
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos 
públicos; 
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros; 
III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam 
desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos 
aditamentos. 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica: 
I - à concessão de auxílios a Municípios atingidos por calamidade pública 
reconhecida pelo Governo Federal; 
II - às operações destinadas à composição e regularização dos créditos e 
obrigações objeto de registro no Cadin, sem desembolso de recursos por 
parte do órgão ou entidade credora; 
III - às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil de bens de 
uso pessoal ou doméstico. 
Art. 7º. Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que: 
I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação 
ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, 
na forma da lei; 
II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos 
da lei. 
Art. 8º. A não-observância do disposto no §1º do art. 2º e nos arts. 6º e 7º 
desta Lei sujeita os responsáveis às sanções da Lei nº 8.112, de 1990, e do 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 
Art. 9º. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1999, a aplicação do disposto 
no caput do art. 22, e no seu §2º, do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 
1967, na redação que lhes deram o art. 4º do Decreto-Lei nº 1.687, de 18 de 
julho de 1979, e o art. 10 do Decreto-Lei nº 2.163, de 19 de setembro de 1984. 
Parágrafo único - O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá 
cronograma, prioridades e condições para a remessa, às unidades da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de inscrição 
em Dívida Ativa da União e cobrança judicial. 
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional 
poderão ser parcelados em até sessenta parcelas mensais, a exclusivo 
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critério da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei. 
(Redação dada pela Lei nº 10.637, DOU 31.12.2002) 
Parágrafo único - (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.941, DOU 
28.05.2009) 
Art. 11. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio 
pagamento da primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo 
solicitado, observado o disposto no § 1º do art. 13 desta Lei. (Redaão dada pela 
Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
§1º. Observados os limites e as condições estabelecidos em portaria do 
Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em 
Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à 
apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança 
bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se 
tratar de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela 
inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples, de que 
trata a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996. 
§2º. Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a recolher, a 
cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma parcela. 
§3º. O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o indeferimento 
do pedido. 
§4º. (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
§5º. Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
§6º. Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
§7º. Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
§8º. Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
§9º. Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
Art. 12. O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e 
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, 
podendo a exatidão dos valores parcelados ser objeto de verificação. 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
§1º. Cumpridas as condições estabelecidas no art. 11 desta Lei, o 
parcelamento será: (Redação dada pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
I - consolidado na data do pedido; e (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.941, 
DOU 28.05.2009) 
II - considerado automaticamente deferido quando decorrido o prazo de 90 
(noventa) dias, contado da data do pedido de parcelamento sem que a 
Fazenda Nacional tenha se pronunciado. (Inciso acrescentado pela Lei nº 
11.941, DOU 28.05.2009) 
§2º. Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a recolher, a 
cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma parcela. (Redação 
dada pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será 
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de 
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Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada 
mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação 
até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente 
ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. (Redação dada pela Lei nº 
11.941, DOU 28.05.2009) 
§1º. O valor mínimo de cada prestação será fixado em ato conjunto do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e do Procurador-Geral da Fazenda 
Nacional. (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 11.033, DOU 22.12.2004, com 
a redação dada pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
§2º. No caso de parcelamento de débito inscrito em Dívida Ativa da União, 
o devedor pagará custas, emolumentos e demais encargos legais. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 11.033, DOU 22.12.2004, com a redação dada pela Lei nº 
11.941, DOU 28.05.2009) 
Art. 13-A. O parcelamento dos débitos decorrentes das contribuições sociais 
instituídas pelos arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 
2001, será requerido perante a Caixa Econômica Federal, aplicando-se-lhe o 
disposto no caput do art. 10, nos arts. 11 e 12, no § 2º do art. 13 e nos arts. 14 
e 14-B desta Lei. (Artigo acrescentado pela Lei nº 11.345, DOU 15.09.2006, com a 
redação dada pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
§1º. O valor da parcela será determinado pela divisão do montante do 
débito consolidado pelo número de parcelas. (Parágrafo acrescentado pela Lei 
nº 11.345, DOU 15.09.2006) 
§2º. Para fins do disposto no § 1º deste artigo, o montante do débito será 
atualizado e acrescido dos encargos previstos na Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, e, se for o caso, no Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.345, DOU 15.09.2006) 
§3º. O Ministro de Estado da Fazenda poderá, nos limites do disposto neste 
artigo, delegar competência para regulamentar e autorizar o parcelamento 
dos débitos não inscritos em dívida ativa da União. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 11.345, DOU 15.09.2006) 
§4º. A concessão do parcelamento dos débitos a que se refere este artigo 
inscritos em dívida ativa da União compete privativamente à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.345, DOU 
15.09.2006) 
§5º. É vedado o reparcelamento de débitos a que se refere o caput, exceto 
quando inscritos em Dívida Ativa da União. (Parágrafo acrescentado pela Lei 
nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a: 
I - tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de 
sub-rogação; (Redação dada pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre 
Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF, retido e não 
recolhido ao Tesouro Nacional;  
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III - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres 
públicos. 
IV – tributos devidos no registro da Declaração de Importação; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
V – incentivos fiscais devidos ao Fundo de Investimento do Nordeste – 
FINOR, Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM e Fundo de 
Recuperação do Estado do Espírito Santo – FUNRES; (Inciso acrescentado pela 
Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
VI – pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, na 
forma do art. 2º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
VII – recolhimento mensal obrigatório da pessoa física relativo a 
rendimentos de que trata o art. 8º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 
1988; (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
VIII – tributo ou outra exação qualquer, enquanto não integralmente pago 
parcelamento anterior relativo ao mesmo tributo ou exação, salvo nas 
hipóteses previstas no art. 14-A desta Lei; (Inciso acrescentado pela Lei nº 
11.941, DOU 28.05.2009) 
IX – tributos devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou por 
pessoa física com insolvência civil decretada; e (Inciso acrescentado pela Lei nº 
11.941, DOU 28.05.2009) 
X – créditos tributários devidos na forma do art. 4º da Lei nº 10.931, de 2 de 
agosto de 2004, pela incorporadora optante do Regime Especial Tributário 
do Patrimônio de Afetação. (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 
28.05.2009) 
Parágrafo único - (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.941, DOU 
28.05.2009) 
Art. 14-A. Observadas as condições previstas neste artigo, será admitido 
reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em andamento ou 
que tenha sido rescindido. (Artigo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 
28.05.2009) 
§1º. No reparcelamento de que trata o caput deste artigo poderão ser 
incluídos novos débitos. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 
28.05.2009) 
§2º. A formalização do pedido de reparcelamento previsto neste artigo fica 
condicionada ao recolhimento da primeira parcela em valor correspondente 
a: (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
I – 10% (dez por cento) do total dos débitos consolidados; ou (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
II – 20% (vinte por cento) do total dos débitos consolidados, caso haja débito 
com histórico de reparcelamento anterior. (Inciso acrescentado pela Lei nº 
11.941, DOU 28.05.2009) 
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§3º. Aplicam-se subsidiariamente aos pedidos de que trata este artigo as 
demais disposições relativas ao parcelamento previstas nesta Lei. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
Art. 14-B. Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito 
para inscrição em Dívida Ativa da União ou prosseguimento da execução, 
conforme o caso, a falta de pagamento: (Artigo acrescentado pela Lei nº 11.941, 
DOU 28.05.2009) 
I – de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou (Inciso acrescentado pela Lei nº 
11.941, DOU 28.05.2009) 
II – de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais. (Inciso acrescentado 
pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
Art. 14-C. Poderá ser concedido, de ofício ou a pedido, parcelamento 
simplificado, importando o pagamento da primeira prestação em confissão 
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito 
tributário. (Artigo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
Parágrafo único - Ao parcelamento de que trata o caput deste artigo não se 
aplicam as vedações estabelecidas no art. 14 desta Lei. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
Art. 14-D. Os parcelamentos concedidos a Estados, Distrito Federal ou 
Municípios conterão cláusulas em que estes autorizem a retenção do Fundo 
de Participação dos Estados – FPE ou do Fundo de Participação dos 
Municípios – FPM. (Artigo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
Parágrafo único - O valor mensal das obrigações previdenciárias correntes, 
para efeito deste artigo, será apurado com base na respectiva Guia de 
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações 
à Previdência Social – GFIP ou, no caso de sua não-apresentação no prazo 
legal, estimado, utilizando-se a média das últimas 12 (doze) competências 
recolhidas anteriores ao mês da retenção prevista no caput deste artigo, sem 
prejuízo da cobrança ou restituição ou compensação de eventuais 
diferenças. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
Art. 14-E. Mensalmente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional divulgarão, em seus sítios na 
internet, demonstrativos dos parcelamentos concedidos no âmbito de suas 
competências. (Artigo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
Art. 14-F. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, editarão atos 
necessários à execução do parcelamento de que trata esta Lei. (Artigo 
acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
Art. 15. Observados os requisitos e as condições estabelecidos nesta Lei, os 
parcelamentos de débitos vencidos até 31 de julho de 1998 poderão ser 
efetuados em até: 
I - 96 (noventa e seis) prestações, se solicitados até 31 de outubro de 1998; 
II - 72 (setenta e duas) prestações, se solicitados até 30 de novembro de 1998; 
III - 60 (sessenta) prestações, se solicitados até 31 de dezembro de 1998. 
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§1º. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer natureza para 
com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida Ativa, mesmo em 
fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de 
parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por 
falta de pagamento. 
§2º. A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere este artigo, 
não se aplica a entidades esportivas e entidades assistenciais, sem fins 
lucrativos. 
§3º. Ao parcelamento previsto neste artigo, inclusive os requeridos e já 
concedidos, a partir de 29 de junho de 1998, aplicam-se os juros de que trata 
o art. 13. 
§4º. Constitui condição para o deferimento do pedido de parcelamento e 
sua manutenção a inexistência de débitos em situação irregular, de tributos 
e contribuições federais de responsabilidade do sujeito passivo, vencidos 
posteriormente a 31 de dezembro de 1997. 
§5º. O Ministro de Estado da Fazenda fixará requisitos e condições especiais 
para o parcelamento previsto no caput deste artigo. 
Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes de avais e 
outras garantias honradas em operações externas e internas e os de natureza 
financeira transferidos à União por força da extinção de entidades públicas 
federais, existentes em 30 de setembro de 1996, incluindo eventuais 
repactuações, poderão ser parcelados com prazo de até 72 (setenta e dois) 
meses, desde que os pedidos de parcelamento sejam protocolizados até 15 
de abril de 1997, obedecidos aos requisitos e demais condições estabelecidos 
nesta Lei. 
§1º. O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia útil de cada 
mês, de acordo com a variação da Taxa Referencial – TR, ocorrida no mês 
anterior, acrescida de 12% a.a. (doze por cento ao ano), mais 0,5% a.a. (cinco 
décimos por cento ao ano) sobre o saldo devedor destinado à administração 
do crédito pelo agente financeiro. 
§2º. O parcelamento será formalizado, mediante a celebração de contrato de 
confissão, consolidação e parcelamento de dívida, sem implicar novação, 
junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro 
Nacional. 
§3º. Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de honra de aval 
em operações externas incluirão, obrigatoriamente, cláusula que autorize o 
bloqueio de recursos na rede bancária, à falta de pagamento de qualquer 
parcela, decorridos 30 (trinta) dias do vencimento. 
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da Lei nº 8.981, de 
20 de janeiro de 1995: 

"Art. 84. ......................................................... 
§8º. O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos da 
Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa 
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da União seja de competência da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional." 

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, 
a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva 
execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, 
relativamente: 
I - à contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, 
incidente sobre o resultado apurado no período-base encerrado em 31 de 
dezembro de 1988; 
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei nº 2.288, de 23 
de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de 
combustível; 
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social – Finsocial, exigida das 
empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com 
fundamento no art. 9º da Lei nº 7.689, de 1988, na alíquota superior a 0,5% 
(cinco décimos por cento), conforme Leis nºs 7.787, de 30 de junho de 1989, 
7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de 28 de dezembro de 1990, 
acrescida do adicional de 0,1% (um décimo por cento) sobre os fatos 
geradores relativos ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do Decreto-
Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987; 
IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou a transmissão de 
valores e de créditos e direitos de natureza financeira – IPMF, instituído 
pela Lei Complementar nº 77, de 13 de julho de 1993, relativo ao ano-base 
1993, e às imunidades previstas no art. 150, inciso VI, alíneas "a", "b", "c" e 
"d", da Constituição; 
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da 
Lei nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação da Lei nº 7.690, de 
15 de dezembro de 1988; 
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações; 
VII – ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de operações de 
importação e exportação de mercadorias quando objeto de comércio de 
navegação de longo curso; 
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na 
forma do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei nº 
2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro 
na Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações 
posteriores; 
IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social – Cofins, nos 
termos do art. 7º da Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, 
com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 85, de 15 de 
fevereiro de 1996. 
X – à Cota de Contribuição revigorada pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 2.295, 
de 21 de novembro de 1986. (Inciso acrescentado pela Lei nº 11.051, DOU 
30.12.2004) 
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§1º. Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de 
valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais). 
§2º. Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão 
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda 
Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos 
legalmente exigíveis. 
§3º. O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia 
paga. 
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não 
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, 
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão 
versar sobre: (Redação dada pela Lei nº 11.033, DOU 22.12.2004) 
I - matérias de que trata o art. 18; 
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo 
Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato 
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo 
Ministro de Estado da Fazenda. 
§1º. Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda 
Nacional que atuar no feito deverá, expressamente, reconhecer a 
procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, hipótese 
em que não haverá condenação em honorários, ou manifestar o seu 
desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial. (Redação dada 
pela Lei nº 11.033, DOU 22.12.2004) 
§2º. A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1º, não se subordinará ao duplo 
grau de jurisdição obrigatório. 
§3º. Encontrando-se o processo no Tribunal, poderá o relator da remessa 
negar-lhe seguimento, desde que, intimado o Procurador da Fazenda 
Nacional, haja manifestação de desinteresse. 
§4º. A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários 
relativos às matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo. (Redação 
dada pela Lei nº 11.033, DOU 22.12.2004) 
§5º. Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade 
lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total 
ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei 
nº 11.033, DOU 22.12.2004) 
Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante 
requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções 
fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual 
ou inferior a R$10.000,00 (dez mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.033, 
DOU 22.12.2004) 
§1º. Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados 
quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados. 
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§2º. Serão extintas, mediante requerimento do Procurador da Fazenda 
Nacional, as execuções que versem exclusivamente sobre honorários 
devidos à Fazenda Nacional de valor igual ou inferior a R$1.000,00 (mil 
reais). (Redação dada pela Lei nº 11.033, DOU 22.12.2004) 
§3º. O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à 
contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
§4º. No caso de reunião de processos contra o mesmo devedor, na forma do 
art. 28 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para os fins de que trata o 
limite indicado no caput deste artigo, será considerada a soma dos débitos 
consolidados das inscrições reunidas. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
11.033, DOU 22.12.2004) 
Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor 
da demanda de natureza tributária, proposta contra a União (Fazenda 
Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, 
desde que: 
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha transitado 
em julgado; 
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais em renda da 
União sejam protocolizados até 15 de setembro de 1997. 
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo juiz, pelo relator do recurso, 
ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o crédito tributário, até o 
limite dos depósitos convertidos. 
§1º. - Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do 
presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar ao juiz de primeiro 
grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia 
para que este determine, de imediato, a conversão dos depósitos em renda 
da União, independentemente do retorno dos autos do processo ou da 
respectiva ação cautelar à vara de origem. 
§2º. A petição de que trata o §1º deverá conter o número da conta a que os 
depósitos estejam vinculados e virá acompanhada de cópia da página do 
órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório. 
§3º. Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações 
cautelares a ela vinculadas, nas quais não será devida verba de 
sucumbência. 
Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de depósito em 
renda deverá ser expedido no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado 
da data do despacho judicial que acolher a petição. 
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de 
autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos que 
apresentem em juízo. 
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, bem como o das 
autarquias e fundações públicas federais, a Certidão de Dívida Ativa dele 
extraída e a petição inicial em processo de execução fiscal poderão ser 
subscritos manualmente, ou por chancela mecânica ou eletrônica, 
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observadas as disposições legais. (Redação dada pela Lei 11.941, DOU 
28.05.2009) 
Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo aplica-se, também, à 
inscrição em Dívida Ativa e à cobrança judicial da contribuição, multas e 
demais encargos previstos na legislação respectiva, relativos ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 
Art. 26. Fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a 
Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações 
sociais e ações em faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos 
objeto de registro no Cadin e no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal - Siafi. 
§1º. Na transferência de recursos federais prevista no caput, ficam os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados da apresentação de 
certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos. 
§2º. Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos com o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, exceto quando se tratar de transferências 
relativas à assistência social. (Redação dada pela Lei nº 10.954, DOU 
30.09.2004) 
§3º. Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31 de maio de 
1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de responsabilidade dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas entidades da 
administração indireta, decorrentes, exclusivamente, de convênios 
celebrados com a União, poderão ser parcelados nas seguintes condições: 
II - o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa específica, 
inclusive quanto à vinculação das receitas próprias do beneficiário ou 
controlador e das quotas de repartição dos tributos a que se referem os arts. 
155, 156, 157, 158 e 159, incisos I, alíneas "a" e "c", e II, da Constituição; 
III - o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da concessão; 
IV - o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional mediante a celebração de contrato de confissão, consolidação e 
parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco do Brasil S.A., na 
qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de 
convênio a ser celebrado com a União; 
V - o vencimento da primeira prestação será 30 (trinta) dias após a 
assinatura do contrato de parcelamento; 
VI - o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de dívida, 
mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de verificação. 
§4º. Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no §3º aplica-se o 
disposto no art. 13 desta Lei. 
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas, pela autoridade 
fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em processos relativos a restituição 
de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita 
Federal e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos 
Industrializados. 
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Art. 28. O inciso II do art. 3º da Lei nº 8.748, de 9 de dezembro de 1993, 
passa a ter a seguinte redação: 

"II - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância 
nos processos relativos a restituição de impostos e 
contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre 
Produtos Industrializados." 

Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os 
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, 
cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não 
hajam sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, 
expressos em quantidade de Ufir, serão reconvertidos para real, com base 
no valor daquela fixado para 1º de janeiro de 1997. 
§1º. A partir de 1º de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados 
em reais. 
§2º. Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em Dívida 
Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda vigente à época da 
ocorrência do fato gerador da obrigação. 
§3º. Observado o disposto neste artigo, bem assim a atualização efetuada 
para o ano de 2000, nos termos do art. 75 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro 
de 1996, fica extinta a Unidade de Referência Fiscal – Ufir, instituída pelo 
art. 1º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991. 
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos 
em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1º de janeiro de 
1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais, acumulada 
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% 
(um por cento) no mês de pagamento. 
Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM, a inscrição na sua Dívida Ativa e o ajuizamento 
da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a 
inscrição relativamente: 
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei nº 7.940, de 20 
de dezembro de 1989, devida a partir de 1º de janeiro de 1990 àquela 
autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias de incentivos fiscais; 
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas companhias 
nos termos da Instrução CVM nº 92, de 8 de dezembro de 1988. 
§1º. O disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias que 
tenham patrimônio líquido igual ou inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de reais), conforme demonstrações financeiras do último exercício social, 
devidamente auditadas por auditor independente registrado na CVM e 
procedam ao cancelamento do seu registro na CVM, mediante oferta 
pública de aquisição da totalidade desses títulos, nos termos do art. 20 e 
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seguintes da Instrução CVM nº 265, de 18 de julho de 1997, caso tenham 
ações disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997. 
§2º. Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão 
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da CVM, salvo 
a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis. 
§3º. O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas. 
Art. 32. O art. 33 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, que, por 
delegação do Decreto-Lei nº 822, de 5 de setembro de 1969, regula o 
processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários 
da União, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

"Art. 33 - .................................................. 
§1º. No caso de provimento a recurso de ofício, o prazo para 
interposição de recurso voluntário começará a fluir da ciência, 
pelo sujeito passivo, da decisão proferida no julgamento do 
recurso de ofício. 
§2º. (Declarado inconstitucional pela ADin 1.976-7, DOU 
10.04.2007) 
§3º. O arrolamento de que trata o §2º será realizado 
preferencialmente sobre bens imóveis. 
§4º. O Poder Executivo editará as normas regulamentares 
necessárias à operacionalização do arrolamento previsto no § 
2º." 

Art. 33. (Vetado) 
Art. 34. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 98 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991: 

"§11. O disposto neste artigo aplica-se às execuções fiscais da 
Dívida Ativa da União."  

Art. 35. As certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal e 
tributária poderão ser emitidas pela internet (rede mundial de 
computadores) com as seguintes características: 
I - serão válidas independentemente de assinatura ou chancela de servidor 
dos órgãos emissores; 
II - serão instituídas pelo órgão emissor mediante ato específico publicado 
no Diário Oficial da União onde conste o modelo do documento. 
Art. 36. O inciso II do art. 11 da Lei nº 9.641, de 25 de maio de 1998, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"II - o pagamento da gratificação será devido até que seja 
definida e implementada a estrutura de apoio administrativo 
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional."  
..................................................................." 

Art. 37. Os créditos do Banco Central do Brasil, provenientes de multas 
administrativas, não pagos nos prazos previstos, serão acrescidos de: 
I - juros de mora, contados do primeiro dia do mês subseqüente ao do 
vencimento, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de 
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Liquidação e de Custódia - Selic para os títulos federais, acumulada 
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% 
(um por cento) no mês de pagamento; 
II - multa de mora de 2% (dois por cento), a partir do primeiro dia após o 
vencimento do débito, acrescida, a cada 30 (trinta) dias, de igual percentual, 
até o limite de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor atualizado. 
§1º. Os juros de mora e a multa de mora, incidentes sobre os créditos 
provenientes de multas impostas em processo administrativo punitivo que, 
em razão de recurso, tenham sido confirmadas pela instância superior, 
contam-se do vencimento da obrigação, previsto na intimação da decisão de 
primeira instância. 
§2º. Os créditos referidos no caput poderão ser parcelados em até 30 (trinta) 
parcelas mensais, a exclusivo critério do Banco Central do Brasil, na forma e 
condições por ele estabelecidas. 
Art. 37-A. Os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de 
qualquer natureza, não pagos nos prazos previstos na legislação, serão 
acrescidos de juros e multa de mora, calculados nos termos e na forma da 
legislação aplicável aos tributos federais. (Artigo acrescentado pela Lei nº 
11.941, DOU 28.05.2009) 
§1º. Os créditos inscritos em Dívida Ativa serão acrescidos de encargo legal, 
substitutivo da condenação do devedor em honorários advocatícios, 
calculado nos termos e na forma da legislação aplicável à Dívida Ativa da 
União. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
§2º. O disposto neste artigo não se aplica aos créditos do Banco Central do 
Brasil. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
Art. 37-B. Os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de 
qualquer natureza, poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) prestações 
mensais. (Artigo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
§1º. O disposto neste artigo somente se aplica aos créditos inscritos em 
Dívida Ativa e centralizados nas Procuradorias Regionais Federais, 
Procuradorias Federais nos Estados e Procuradorias Seccionais Federais, 
nos termos dos §§ 11 e 12 do art. 10 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, e 
do art. 22 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009)  
§2º. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio 
pagamento da primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo 
solicitado, observado o disposto no § 9º deste artigo. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009)  
§3º. Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a recolher, a 
cada mês, o valor correspondente a uma prestação. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009)  
§4º. O não cumprimento do disposto neste artigo implicará o indeferimento 
do pedido. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009)  
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§5º. Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de 
não manifestação da autoridade competente no prazo de 90 (noventa) dias, 
contado da data da protocolização do pedido. (Parágrafo acrescentado pela Lei 
nº 11.941, DOU 28.05.2009)  
§6º. O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e 
instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito, podendo a 
exatidão dos valores parcelados ser objeto de verificação. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009)  
§7º. O débito objeto de parcelamento será consolidado na data do pedido. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009)  
§8º. O devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos legais. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009)  
§9º. O valor mínimo de cada prestação mensal será definido por ato do 
Procurador-Geral Federal. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 
28.05.2009)  
§10. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será 
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia  SELIC para títulos federais, acumulada 
mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação 
até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente 
ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009)  
§11. A falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ou de 
uma parcela, estando pagas todas as demais, implicará a imediata rescisão 
do parcelamento e, conforme o caso, o prosseguimento da cobrança. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
§12. Atendendo ao princípio da economicidade, observados os termos, os 
limites e as condições estabelecidos em ato do Procurador-Geral Federal, 
poderá ser concedido, de ofício ou a pedido, parcelamento simplificado, 
importando o pagamento da primeira prestação em confissão de dívida e 
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
§13. Observadas as condições previstas neste artigo, será admitido 
reparcelamento dos débitos, inscritos em Dívida Ativa das autarquias e 
fundações públicas federais, constantes de parcelamento em andamento ou 
que tenha sido rescindido. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 
28.05.2009)  
§14. A formalização do pedido de reparcelamento fica condicionada ao 
recolhimento da primeira parcela em valor correspondente a: (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009)  
I – 10% (dez por cento) do total dos débitos consolidados; ou (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
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II – 20% (vinte por cento) do total dos débitos consolidados, caso haja débito 
com histórico de reparcelamento anterior. (Inciso acrescentado pela Lei nº 
11.941, DOU 28.05.2009)  
§15. Aplicam-se subsidiariamente aos pedidos de reparcelamento, naquilo 
que não os contrariar, as demais disposições relativas ao parcelamento 
previstas neste artigo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 
28.05.2009)  
§16. O parcelamento de que trata este artigo será requerido exclusivamente 
perante as Procuradorias Regionais Federais, as Procuradorias Federais nos 
Estados e as Procuradorias Seccionais Federais. (Parágrafo acrescentado pela 
Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009)  
§17. A concessão do parcelamento dos débitos a que se refere este artigo 
compete privativamente às Procuradorias Regionais Federais, às 
Procuradorias Federais nos Estados e às Procuradorias Seccionais Federais. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009)  
§18. A Procuradoria-Geral Federal editará atos necessários à execução do 
parcelamento de que trata este artigo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
11.941, DOU 28.05.2009)  
§19. Mensalmente, a Procuradoria-Geral Federal divulgará, no sítio da 
Advocacia-Geral da União, demonstrativos dos parcelamentos concedidos 
no âmbito de sua competência. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.941, 
DOU 28.05.2009)  
§20. Ao disposto neste artigo aplicam-se subsidiariamente as regras 
previstas nesta Lei para o parcelamento dos créditos da Fazenda Nacional. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
Art. 37-C. A Advocacia-Geral da União poderá celebrar os convênios de que 
trata o art. 46 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, em relação às 
informações de pessoas físicas ou jurídicas que tenham débito inscrito em 
Dívida Ativa das autarquias e fundações públicas federais. (Artigo 
acrescentado pela Lei nº 11.941, DOU 28.05.2009) 
Art. 38. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida 
Provisória nº 2.176-79, de 23 de agosto de 2001. 
Art. 39. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei nº 352, de 17 de junho de 
1968, e alterações posteriores; o art. 10 do Decreto-Lei nº 2.049, de 1º de 
agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei nº 2.052, de 3 de agosto de 1983; o 
art. 11 do Decreto-Lei nº 2.163, de 19 de setembro de 1984; os arts. 91, 93 e 94 
da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995. 
Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 19 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
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LEI Nº 12.017 

LEI Nº 12.017, DE 12 DE AGOSTO DE 2009 
(DOU 13.08.2009) 

 
 

Dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2010 e dá outras 
providências. 

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

Disposição preliminar 
 
Art. 1º. São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da 
Constituição, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as 
diretrizes orçamentárias da União para 2010, compreendendo:  
I – as metas e prioridades da Administração Pública Federal;  
II – a estrutura e organização dos orçamentos;  
III – as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos da União e 
suas alterações;  
IV – as disposições relativas à dívida pública federal;  
V – as disposições relativas às despesas da União com pessoal e encargos 
sociais;  
VI – a política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de 
fomento;  
VII – as disposições sobre alterações na legislação tributária;  
VIII – as disposições sobre a fiscalização pelo Poder Legislativo e sobre as 
obras e serviços com indícios de irregularidades graves; e  
IX – as disposições gerais.  
 
 

Capítulo I 
Das metas e prioridades da administração pública federal 

 
Art. 2º. A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2010, 
bem como a execução da respectiva Lei, deverão ser compatíveis com a 
obtenção da meta de resultado primário, para o setor público consolidado, 
equivalente a 3,10% (três inteiros e dez centésimos por cento) do Produto 
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Interno Bruto - PIB, sendo 2,15% (dois inteiros e quinze centésimos por 
cento) para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e 0,0% (zero por 
cento) para o Programa de Dispêndios Globais, conforme demonstrado no 
Anexo de Metas Fiscais constante do Anexo IV desta Lei. (Redação dada pela 
Lei nº 12.377, DOU 31.12.2010) 
§1º. As empresas dos Grupos Petrobras e Eletrobras não serão consideradas 
na meta de resultado primário, de que trata o caput deste artigo, relativa ao 
Programa de Dispêndios Globais. (Redação dada pela Lei nº 12.377, DOU 
31.12.2010) 
§2º. Poderá haver, durante a execução orçamentária de 2010, compensação 
entre as metas estabelecidas para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social e para o Programa de Dispêndios Globais de que trata o art. 11, inciso 
VI, desta Lei.  
§3º (Vetado)  
Art. 3º. O superávit a que se refere o art. 2º desta Lei será reduzido em até 
R$ 29.800.000.000,00 (vinte e nove bilhões e oitocentos milhões de reais), 
para o atendimento de despesas no âmbito do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC, cujas programações serão identificadas no Projeto e na 
Lei Orçamentária de 2010 com o identificador de resultado primário 
previsto no art. 7º, § 4º, inciso IV, desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.182, 
DOU 30.12.2009 – Ed. Extra) 
§1º. O valor de que trata o caput deste artigo poderá ser acrescido, na 
execução da Lei Orçamentária de 2010, do montante:  
I – dos restos a pagar relativos a despesas cujo identificador de resultado 
primário seja “3”; e  
II – do excesso da meta de superávit primário apurado no exercício de 2009, 
a partir da meta estabelecida no Anexo IV da Lei nº 11.768, de 14 de agosto 
de 2008, para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.  
§2º. O cálculo do excesso da meta a que se refere o inciso II do § 1º deste 
artigo, que será demonstrado no primeiro relatório de que trata o § 4º do 
art. 70 desta Lei, levará em consideração:  
I – a eventual compensação ocorrida na forma do parágrafo único do art. 2º 
da Lei nº 11.768, de 2008;  
II – a redução da meta de superávit primário de que trata o art. 3º da Lei nº 
11.768, de 2008; e  
III – o primeiro valor do PIB divulgado em 2010 pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  
§3º. (Vetado)  
Art. 4º. As prioridades e metas físicas da Administração Pública Federal 
para o exercício de 2010, atendidas as despesas que constituem obrigação 
constitucional ou legal da União e as de funcionamento dos órgãos e 
entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, 
correspondem às ações relativas ao Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC e àquelas constantes do Anexo I desta Lei, 
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especialmente as que promovam a redução do desemprego, igualdade de 
gênero e étnico-racial ou atendam a pessoas com deficiência e as despesas 
com a função irrigação, nos termos do art. 42 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT, as quais terão precedência na 
alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2010, não se 
constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.  
§1º. O Poder Executivo justificará, na mensagem que encaminhar o Projeto 
de Lei Orçamentária de 2009, o atendimento de outras despesas 
discricionárias em detrimento daquelas constantes do Anexo a que se refere 
o caput.  
§2º. (Vetado)  
§3º. Em caso de necessidade de limitação de empenho e movimentação 
financeira, os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal 
deverão ressalvar, sempre que possível, as ações que constituam metas e 
prioridades estabelecidas nos termos deste artigo.  
§4º. (Vetado)  
§5º (Vetado)  
 
 

Capítulo II 
Da estrutura e organização dos orçamentos 

 
Art. 5º. Para efeito desta Lei, entende-se por:  
I – programa, o instrumento de organização da ação governamental visando 
à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por 
indicadores estabelecidos no plano plurianual;  
II – atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de 
um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de 
modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à 
manutenção da ação de governo;  
III – projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de 
um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, 
das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou 
aperfeiçoamento da ação de governo;  
IV – operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, 
expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo federal, das quais não 
resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens 
ou serviços;  
V – subtítulo, o menor nível de categoria de programação, sendo utilizado, 
especialmente, para especificar a localização física da ação;  
VI – unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional;  
VII – órgão orçamentário, o maior nível da classificação institucional, que 
tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias; 
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VIII – concedente, o órgão ou a entidade da Administração Pública Federal 
direta ou indireta responsável pela transferência de recursos financeiros, 
inclusive os decorrentes de descentralização de créditos orçamentários; e  
IX – convenente, o órgão ou a entidade da Administração Pública direta ou 
indireta dos governos federal, estaduais, municipais ou do Distrito Federal 
e as entidades privadas, com os quais a Administração Federal pactue a 
transferência de recursos financeiros. 
§1º. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas 
no Projeto de Lei Orçamentária de 2010 e na respectiva Lei, bem como nos 
créditos adicionais, por programas e respectivos projetos, atividades ou 
operações especiais e respectivos subtítulos, com indicação, quando for o 
caso, do produto, da unidade de medida e da meta física.  
§2º. O produto e a unidade de medida a que se refere o § 1º deste artigo 
deverão ser os mesmos especificados para cada ação constante do Plano 
Plurianual 2008-2011.  
§3º. Ficam vedadas na especificação dos subtítulos:  
I – alterações do produto e da finalidade da ação; e 
II – referências a mais de uma localidade, área geográfica ou beneficiário, se 
determinados.  
§4º. A meta física deve ser indicada em nível de subtítulo e agregada 
segundo o respectivo projeto, atividade ou operação especial.  
§5º. Cada ação orçamentária, entendida como sendo a atividade, o projeto 
ou a operação especial, deve identificar a função e a subfunção às quais se 
vincula.  
§6º. No projeto de Lei Orçamentária de 2010, deve ser atribuído a cada 
subtítulo, para fins de processamento, um código sequencial, que não 
constará da respectiva lei, devendo as modificações propostas nos termos 
do art. 166, § 5º, da Constituição preservar os códigos sequenciais da 
proposta original.  
§7º. As atividades que possuem a mesma finalidade devem ser classificadas 
sob um único código, independentemente da unidade executora.  
§8º. O projeto deve constar de uma única esfera orçamentária, sob um único 
programa.  
§9º. A subfunção, nível de agregação imediatamente inferior à função, 
deverá evidenciar cada área da atuação governamental, mesmo que a 
atuação se dê mediante a transferência de recursos a entidade pública ou 
privada.  
Art. 6º. Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão o 
conjunto das receitas públicas bem como das despesas dos Poderes da 
União, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas 
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a 
voto e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional, devendo a 
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correspondente execução orçamentária e financeira, da receita e da despesa, 
ser registrada na modalidade total no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal – SIAFI.  
§1º. Excluem-se do disposto neste artigo:  
I – os fundos de incentivos fiscais, que figurarão exclusivamente como 
informações complementares ao Projeto de Lei Orçamentária de 2010;  
II – os conselhos de fiscalização de profissão regulamentada, constituídos 
sob a forma de autarquia; e 
III – as empresas públicas ou sociedades de economia mista que recebam 
recursos da União apenas em virtude de:  
a) participação acionária;  
b) fornecimento de bens ou prestação de serviços;  
c) pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos; e 
d) transferência para aplicação em programas de financiamento, nos termos 
do disposto nos arts. 159, inciso I, alínea “c”, e 239, § 1º, da Constituição. 
§2º. A empresa destinatária de recursos na forma prevista na alínea “a” do 
inciso III do § 1º deste artigo deve divulgar, mensalmente, pela internet, as 
informações relativas à execução das despesas do orçamento de 
investimento, discriminando os valores autorizados e os executados, mensal 
e anualmente.  
§3º. As entidades constituídas sob a forma de serviço social autônomo, 
destinatárias de contribuições dos empregadores, incidentes sobre a folha 
de salários deverão divulgar, semestralmente, pela internet, dados e 
informações atualizados acerca dos valores recebidos à conta das 
contribuições, bem como das aplicações efetuadas, discriminadas por 
finalidade e região.  
§4º. A integralização de cotas no Fundo Fiscal de Investimentos e 
Estabilização – FFIE a que se refere o art. 7º da Lei nº 11.887, de 24 de 
dezembro de 2008, deverá constar da lei orçamentária e de suas alterações. 
Art. 7º. Os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento 
discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria 
de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, 
especificando a esfera orçamentária, o grupo de natureza de despesa, o 
identificador de resultado primário, a modalidade de aplicação, o 
identificador de uso e a fonte de recursos.  
§1º. A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é 
fiscal (F), da seguridade social (S) ou de investimento (I).  
§2º. Os Grupos de Natureza de Despesa – GND constituem agregação de 
elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, 
conforme a seguir discriminados:  
I – pessoal e encargos sociais (GND 1);  
II – juros e encargos da dívida (GND 2);  
III – outras despesas correntes (GND 3);  
IV – investimentos (GND 4);  

LEI Nº 12.017



503 
 

V – inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à 
constituição ou aumento de capital de empresas (GND 5); e 
VI – amortização da dívida (GND 6). 
§3º. A Reserva de Contingência, prevista no art. 13 desta Lei, será 
classificada no GND 9.  
§4º. O identificador de Resultado Primário – RP, de caráter indicativo, tem 
como finalidade auxiliar a apuração do resultado primário previsto no art. 
2º desta Lei, devendo constar no Projeto de Lei Orçamentária de 2010 e na 
respectiva Lei em todos os grupos de natureza de despesa, identificando, de 
acordo com a metodologia de cálculo das necessidades de financiamento, 
cujo demonstrativo constará em anexo à Lei Orçamentária de 2010, nos 
termos do Anexo II, inciso XI, desta Lei, se a despesa é:  
I – financeira (RP 0);  
II – primária obrigatória, quando conste na Seção I do Anexo V desta Lei 
(RP 1);  
III – primária discricionária, assim considerada aquela não incluída na 
Seção I do Anexo V desta Lei (RP 2);  
IV – primária discricionária relativa ao PAC (RP 3); ou 
V – do Orçamento de Investimento das empresas estatais que não impacta o 
resultado primário (RP 4).  
§5º. Nenhuma ação conterá, simultaneamente, dotações destinadas a 
despesas financeiras e primárias, ressalvada a Reserva de Contingência.  
§6º. Os subtítulos enquadrados no PAC não poderão abranger dotações com 
identificador de resultado primário diferente de 3 (RP 3).  
§7º. A Modalidade de Aplicação – MA destina-se a indicar se os recursos 
serão aplicados:  
I – diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamentário ou, 
mediante descentralização de crédito orçamentário, por outro órgão ou 
entidade integrante dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade Social; ou 
II – indiretamente, mediante transferência financeira, por outras esferas de 
governo, seus órgãos, fundos ou entidades ou por entidades privadas sem 
fins lucrativos.  
§8º. A especificação da modalidade de que trata este artigo observará, no 
mínimo, o seguinte detalhamento:  
I – governo estadual (MA 30);  
II – administração municipal (MA 40);  
III – entidade privada sem fins lucrativos (MA 50);  
IV – consórcios públicos (MA 71);  
V – aplicação direta (MA 90); e 
VI – aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e 
entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (MA 
91). 
§9º. O empenho da despesa não poderá ser realizado com modalidade de 
aplicação a definir (MA 99). 
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§10. Quando a operação a que se refere o inciso VI do § 8º deste artigo for 
identificada apenas na execução orçamentária, antes da emissão da nota de 
empenho, a unidade orçamentária procederá à troca da modalidade de 
aplicação na forma prevista no art. 55, § 2º, desta Lei.  
§11. O Identificador de Uso – IU destina-se a indicar se os recursos 
compõem contrapartida nacional de empréstimos ou de doações, ou 
destinam-se a outras aplicações, constando da Lei Orçamentária de 2010 e 
dos créditos adicionais pelos seguintes dígitos, que antecederão o código 
das fontes de recursos:  
I – recursos não destinados à contrapartida (IU 0);  
II – contrapartida de empréstimos do Banco Internacional para a 
Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD (IU 1);  
III – contrapartida de empréstimos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID (IU 2);  
IV – contrapartida de empréstimos por desempenho ou com enfoque 
setorial amplo (IU 3);  
V – contrapartida de outros empréstimos (IU 4); e 
VI – contrapartida de doações (IU 5).  
§12. As fontes de recursos que corresponderem às receitas provenientes de 
concessão, de permissão e de utilização de recursos hídricos de que trata o 
art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, constarão na Lei 
Orçamentária de 2010 com código próprio que as identifiquem conforme a 
origem da receita, discriminando-se, no mínimo, aquelas decorrentes de 
concessão ou permissão nas áreas de telecomunicações, transportes, 
petróleo e eletricidade e de utilização de recursos hídricos.  
§13. As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a arrecadação 
segundo as naturezas de receita, fontes de recursos e parcelas vinculadas à 
seguridade social.  
Art. 8º. Todo e qualquer crédito orçamentário deve ser consignado, 
diretamente, independentemente do grupo de natureza de despesa em que 
for classificado, à unidade orçamentária à qual pertencem as ações 
correspondentes, vedando-se a consignação de crédito a título de 
transferência a unidades orçamentárias integrantes dos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social.  
§1º. Não caracteriza infringência ao disposto no caput, bem como à vedação 
contida no art. 167, inciso VI, da Constituição, a descentralização de créditos 
orçamentários para execução de ações pertencentes à unidade orçamentária 
descentralizadora.  
§ 2º. As operações entre órgãos, fundos e entidades previstas nos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ressalvado o disposto no § 1º 
deste artigo, serão executadas, obrigatoriamente, por meio de empenho, 
liquidação e pagamento, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
utilizando-se a modalidade de aplicação a que se refere o art. 7º, § 8º, inciso 
VI, desta Lei. 
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Art. 9º. O Projeto de Lei Orçamentária de 2010 que o Poder Executivo 
encaminhará ao Congresso Nacional e a respectiva Lei serão constituídos 
de: 
I – texto da lei;  
II – quadros orçamentários consolidados, incluindo os complementos 
referenciados no art. 22, inciso III, da Lei nº 4.320, de 1964, conforme Anexo 
II desta Lei;  
III – anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, contendo:  
a) receitas, discriminadas por natureza, identificando a fonte de recurso 
correspondente a cada cota-parte de natureza de receita, o orçamento a que 
pertence e a sua natureza financeira (F) ou primária (P), observado o 
disposto no art. 6º da Lei nº 4.320, de 1964; e 
b) despesas, discriminadas na forma prevista no art. 7º e nos demais 
dispositivos pertinentes desta Lei;  
IV – discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e 
V – anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o art. 165, § 5º, 
inciso II, da Constituição, na forma definida nesta Lei.  
§1º. Os quadros orçamentários consolidados e as informações 
complementares exigidos por esta Lei identificarão, logo abaixo do 
respectivo título, o dispositivo legal a que se referem.  
§2º. O Projeto de Lei Orçamentária de 2010 e a respectiva Lei conterão anexo 
específico com a relação dos subtítulos relativos a obras e serviços com 
indícios de irregularidades graves.  
§3º. Os anexos da despesa prevista no inciso III, alínea “b”, do caput deste 
artigo, deverão conter, no Projeto de Lei Orçamentária de 2010, quadros-
síntese por órgão e unidade orçamentária, discriminando os valores:  
I – constantes da Lei Orçamentária de 2008 e dos créditos adicionais;  
II – empenhados no exercício de 2008;  
III – constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2009;  
IV – constantes da Lei Orçamentária de 2009; e 
V – propostos para o exercício de 2010.  
§4º. Na Lei Orçamentária de 2010, serão excluídos os valores a que se refere 
o inciso I do § 3º deste artigo e incluídos os valores aprovados para 2010.  
§5º. Os anexos do Projeto de Lei Orçamentária de 2010 e de seu Autógrafo, 
assim como da respectiva Lei, terão a mesma formatação dos anexos da Lei 
Orçamentária de 2009, exceto pelas alterações previstas nesta Lei. 
§6º. O quadro orçamentário consolidado de que trata o inciso XVIII do 
Anexo II desta Lei poderá ser alterado por Portaria do Secretário de 
Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
devendo ser mantido atualizado na internet. 
Art. 10. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional até 15 
(quinze) dias após o envio do Projeto de Lei Orçamentária de 2010, inclusive 
em meio eletrônico, demonstrativos, elaborados a preços correntes, 
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contendo as informações complementares relacionadas no Anexo III desta 
Lei. 
Art. 11. A Mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária de 
2010 conterá: 
I – resumo da política econômica do País, análise da conjuntura econômica e 
atualização das informações de que trata o § 4º do art. 4º da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, com indicação do cenário macroeconômico 
para 2010, e suas implicações sobre a Proposta Orçamentária de 2010;  
II – resumo das políticas setoriais do Governo;  
III – avaliação das necessidades de financiamento do Governo Central, 
compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, explicitando 
receitas e despesas, bem como indicando os resultados primário e nominal 
implícitos no Projeto de Lei Orçamentária de 2010, na Lei Orçamentária de 
2009 e em sua reprogramação, e os realizados em 2008, de modo a 
evidenciar:  
a) a metodologia de cálculo de todos os itens computados na avaliação das 
necessidades de financiamento; e 
b) os parâmetros utilizados, informando, separadamente, as variáveis 
macroeconômicas de que trata o Anexo de Metas Fiscais referido no art. 4º, 
§ 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 2000, em 2008 e suas 
projeções para 2009 e 2010;  
IV – indicação do órgão que apurará os resultados primário e nominal, para 
fins de avaliação do cumprimento das metas;  
V – justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais 
agregados da receita e da despesa; 
VI – demonstrativo sintético, por empresa, do Programa de Dispêndios 
Globais, informando as fontes de financiamento, com o detalhamento 
mínimo igual ao estabelecido no art. 54, § 3º, desta Lei, bem como a previsão 
da sua respectiva aplicação, por grupo de natureza de despesa, e o 
resultado primário dessas empresas com a metodologia de apuração do 
resultado; e  
VII – medidas adotadas para o controle das despesas correntes primárias, 
classificadas como obrigatórias ou discricionárias, destacando-se, dentre 
elas, as com diárias, passagens, locomoção e publicidade.  
Art. 12. O Projeto e a Lei Orçamentária de 2010 discriminarão, em categorias 
de programação específicas, as dotações destinadas:  
I – às ações descentralizadas de saúde e assistência social para cada Estado e 
respectivos Municípios e para o Distrito Federal;  
II – às ações de alimentação escolar para cada Estado e respectivos 
Municípios e para o Distrito Federal;  
III – ao pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social 
para cada categoria de benefício;  
IV – ao pagamento de benefícios previdenciários ao trabalhador rural;  
V – às despesas com previdência complementar; 
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VI – ao pagamento de benefícios mensais às pessoas portadoras de 
deficiência e aos idosos, em cumprimento ao disposto no art. 203, inciso V, 
da Constituição;  
VII – às despesas com auxílio-alimentação ou refeição, assistência pré-
escolar, assistência médica e odontológica e auxílio-transporte, inclusive das 
entidades da Administração indireta que recebam recursos à conta dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;  
VIII – à concessão de subvenções econômicas e subsídios;  
IX – à participação em constituição ou aumento de capital de empresas;  
X – ao atendimento das operações realizadas no âmbito do Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e dos Municípios, 
bem como daquelas relativas à redução da presença do setor público nas 
atividades bancária e financeira, autorizadas até 5 de maio de 2000;  
XI – ao pagamento de precatórios judiciários; 
XII – ao atendimento de débitos judiciais periódicos vincendos, que 
constarão da programação das unidades orçamentárias responsáveis pelos 
débitos;  
XIII – ao cumprimento de débitos judiciais transitados em julgado 
considerados de pequeno valor, incluídos os decorrentes dos Juizados 
Especiais Federais;  
XIV – ao pagamento de assistência jurídica a pessoas carentes, nos termos 
do art. 12, § 1º, da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, art. 3º da Lei nº 
1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição;  
XV – às despesas com publicidade institucional e com publicidade de 
utilidade pública, inclusive quando for produzida ou veiculada por órgão 
ou entidade integrante da Administração Pública Federal;  
XVI – à complementação da União ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, nos termos da legislação vigente;  
XVII – ao atendimento de despesas de pessoal e encargos sociais, 
decorrentes da concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, inclusive resultante de alteração de estrutura de carreiras não 
autorizada até 31 de agosto de 2009, e do provimento de cargos, empregos e 
funções, observado o disposto no art. 79, inciso I, desta Lei, que, no caso do 
Poder Executivo, constará do orçamento do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; 
XVIII – ao auxílio financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para 
fomento das exportações;  
XIX – às transferências aos Estados, Distrito Federal e Municípios para 
compensação das exportações, nos termos do art. 91 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT;  
XX – ao pagamento de contribuições a Organismos Internacionais, 
nominalmente identificados;  
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XXI – ao cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado de 
empresas estatais dependentes; 
XXII – à realização das eleições de 2010; 
XXIII – ao atendimento de despesas com a equipe de transição do candidato 
eleito ao cargo de Presidente da República; 
XXIV – às despesas destinadas ao desenvolvimento de atividades de coleta 
e processamento de material reciclável exercidas pelas entidades previstas 
no art. 34, inciso IX, desta Lei; 
XXV – (Vetado)  
XXVI – (Vetado)  
XXVII – (Vetado)  
§1º. O disposto no inciso VII deste artigo aplica-se, igualmente, aos órgãos e 
entidades que prestem, total ou parcialmente, os referidos benefícios a seus 
militares e servidores públicos civis, e respectivos dependentes, por 
intermédio de serviços próprios.  
§2º. A inclusão de recursos na Lei Orçamentária de 2010 e em créditos 
adicionais para atender às despesas de que trata o inciso VII deste artigo 
fica condicionada à informação do número efetivo de beneficiários nas 
respectivas metas, que, no âmbito do Poder Executivo, deve corresponder 
aos dados constantes do Sistema Integrado de Administração de Recursos 
Humanos – SIAPE.  
§3º. (Vetado)  
Art. 13. A Reserva de Contingência, observado o inciso III do art. 5º da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, será constituída, exclusivamente, de 
recursos do Orçamento Fiscal, equivalendo, no Projeto de Lei Orçamentária 
de 2010 a, no mínimo, 2% (dois por cento) da receita corrente líquida e na 
Lei a 1% (um por cento), sendo pelo menos metade da Reserva, no Projeto 
de Lei, considerada como despesa primária para efeito de apuração do 
resultado fiscal.  
§1º. Não será considerada, para os efeitos do caput deste artigo, a eventual 
reserva:  
I – à conta de receitas próprias e vinculadas;  
II – para atender programação ou necessidade específica; 
III – (Vetado) 
§2º. As dotações propostas no Projeto de Lei Orçamentária para 2010, à 
conta de recursos a que se refere a alínea “c” do inciso II do art. 49 da Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, e do art. 27 da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 
1953, com redação dada pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1988, com o 
propósito de fiscalização e proteção das áreas produtoras de petróleo e gás 
natural, corresponderão, pelo menos, ao montante autorizado na Lei 
Orçamentária de 2009, podendo o excedente constituir Reserva de 
Contingência a que se refere este artigo.  
§3º. (Vetado) 
§4º. (Vetado) 
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Art. 14. Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério 
Público da União encaminharão à Secretaria de Orçamento Federal do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Sistema 
Integrado de Dados Orçamentários – SIDOR, até 15 de agosto de 2009, suas 
respectivas propostas orçamentárias, para fins de consolidação do Projeto 
de Lei Orçamentária de 2010, observadas as disposições desta Lei.  
§1º. As propostas orçamentárias dos órgãos do Poder Judiciário e do 
Ministério Público da União, encaminhadas nos termos do caput deste 
artigo, deverão ser objeto de parecer do Conselho Nacional de Justiça e do 
Conselho Nacional do Ministério Público, de que tratam os arts. 103-B e 
130-A da Constituição, respectivamente, a ser encaminhado à Comissão 
Mista a que se refere o art. 166, § 1º, da Constituição, no prazo previsto no 
art. 10 desta Lei, com cópia para a Secretaria de Orçamento Federal do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  
§2º. Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo ao Supremo Tribunal 
Federal e ao Ministério Público Federal. 
Art. 15. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 
Orçamentária de 2010 com sua despesa regionalizada e discriminada por 
elemento de despesa.  
Art. 16. Até 24 (vinte e quatro) horas após o encaminhamento à sanção 
presidencial do autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária de 2010, o Poder 
Legislativo enviará ao Poder Executivo, em meio magnético de 
processamento eletrônico, os dados e informações relativos ao autógrafo, 
indicando:  
I – em relação a cada categoria de programação e grupo de natureza de 
despesa do projeto original, o total dos acréscimos e o total dos decréscimos, 
por fonte de recursos, realizados pelo Congresso Nacional; e 
II – as novas categorias de programação e, em relação a estas, os 
detalhamentos fixados no art. 7º desta Lei, as fontes de recursos e as 
denominações atribuídas.  
 
 

Capítulo III 
Das diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos da união e suas 

alterações 
 

Seção I 
Das diretrizes gerais 

 
Art. 17. A elaboração e a aprovação dos Projetos da Lei Orçamentária de 
2010 e de créditos adicionais, bem como a execução das respectivas leis, 
deverão ser realizadas de acordo com o princípio da publicidade, 
promovendo-se a transparência da gestão fiscal e permitindo-se o amplo 
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acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas 
etapas.  
§1º. Serão divulgados na internet:  
I – pelo Poder Executivo:  
a) as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3º, da Lei 
Complementar nº 101, de 2000;  
b) o Projeto de Lei Orçamentária de 2010, inclusive em versão simplificada, 
seus anexos e as informações complementares;  
c) a Lei Orçamentária de 2010 e seus anexos;  
d) os créditos adicionais e seus anexos;  
e) a execução orçamentária e financeira, inclusive de restos a pagar, com o 
detalhamento das ações e respectivos subtítulos, identificando a 
programação classificada com identificador de resultado primário 3 (RP 3), 
por unidade da Federação, de forma regionalizada, por órgão, unidade 
orçamentária, função, subfunção e programa, mensal e acumulada;  
f) dados gerenciais referentes à execução do Plano Plurianual; 
g) até o 20º (vigésimo) dia de cada mês, relatório comparando a arrecadação 
mensal realizada até o mês anterior das receitas federais administradas ou 
acompanhadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, líquida de 
restituições e incentivos fiscais, com as respectivas estimativas mensais 
constantes dos demonstrativos de que trata o inciso XII do Anexo III desta 
Lei, bem como de eventuais reestimativas por força de lei; 
h) até o 25º (vigésimo quinto) dia de cada mês, relatório comparando a 
receita realizada com a prevista na Lei Orçamentária de 2010 e no 
cronograma de arrecadação, mês a mês e acumulada, discriminando as 
parcelas primária e financeira;  
i) até o 60º (sexagésimo) dia após a publicação da Lei Orçamentária de 2010, 
cadastro de ações contendo, no mínimo, o código, a descrição e a finalidade 
de cada uma das ações constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social;  
j) até o 30º (trigésimo) dia após o encerramento de cada bimestre, 
demonstrativos relativos a empréstimos e financiamentos, inclusive a fundo 
perdido, consolidados por agência de fomento, elaborados de acordo com 
as informações e critérios constantes do § 3º do art. 89 desta Lei;  
k) até 15 de setembro, relatório anual, referente ao exercício anterior, de 
impacto dos programas voltados ao combate das desigualdades nas 
dimensões de gênero, raça, etnia, geracional, regional e de pessoas com 
deficiência;  
l) até o 40º (quadragésimo) dia após cada quadrimestre, relatório de 
avaliação das ações do PAC e respectivas metas consolidadas, bem como 
dos resultados de implementação e execução orçamentária, financeira, 
inclusive de restos a pagar, e, sempre que possível, a execução física de suas 
ações, discriminando os valores acumulados até o exercício anterior e os do 
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exercício em curso, em atendimento ao art. 14, § 2º, da Lei nº 11.653, de 7 de 
abril de 2008; 
m) demonstrativo, atualizado mensalmente, de contratos, convênios, 
contratos de repasse ou termos de parceria referentes a projetos, 
discriminando as classificações funcional e por programas, a unidade 
orçamentária, a contratada ou o convenente, o objeto e os prazos de 
execução, os valores e as datas das liberações de recursos efetuadas e a 
efetuar; 
n) posição atualizada mensalmente dos limites para empenho e 
movimentação financeira por órgão do Poder Executivo; e 
o) demonstrativo, atualizado mensalmente, das ações e respectivas despesas 
voltadas para a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014. 
II – pelo Congresso Nacional, a relação atualizada das obras com indícios de 
irregularidades graves, o parecer preliminar, as emendas e respectivos 
pareceres, os relatórios setoriais e final e o parecer da Comissão Mista 
prevista no art. 166, § 1º, da Constituição, com seus anexos, relativos ao 
Projeto de Lei Orçamentária de 2010; 
III – pelos Poderes e pelo Ministério Público da União, no sítio de cada 
unidade jurisdicionada ao Tribunal de Contas da União, o Relatório de 
Gestão, o Relatório e o Certificado de Auditoria, o Parecer do órgão de 
controle interno e o pronunciamento do Ministro de Estado supervisor, ou 
da autoridade de nível hierárquico equivalente responsável pelas contas, 
integrantes das respectivas tomadas ou prestações de contas, em até 30 
(trinta) dias após seu envio ao Tribunal; e 
IV – pelos Poderes e pelo Ministério Público da União, dentro de 60 
(sessenta) dias após o final de cada quadrimestre, relatórios simplificados 
de gestão orçamentária, com o acompanhamento e a avaliação dos 
principais programas e ações de governo, por área temática ou órgão, no 
âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, contendo a execução 
orçamentária e financeira, inclusive restos a pagar. 
§2º. A Comissão Mista prevista no art. 166, § 1º, da Constituição, terá acesso 
a todos os dados da Proposta Orçamentária de 2010, inclusive por meio do 
SIDOR.  
§3º. Para fins de atendimento do disposto na alínea “i” do inciso I do § 1º 
deste artigo, a Comissão Mista referida no § 2º deverá enviar ao Poder 
Executivo, até 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação da Lei 
Orçamentária de 2010, as informações relativas às ações que tenham sido 
incluídas por emenda parlamentar.  
§4º. Os Poderes poderão realizar audiências públicas com a finalidade de 
estimular a participação popular no debate e aprimoramento do projeto de 
lei orçamentária. 
§5º. A elaboração e a execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social deverão obedecer à diretriz de redução das desigualdades regionais, 
de gênero, raça e etnia.  
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§6º. O não encaminhamento das informações de que trata o § 3º deste artigo 
implicará a divulgação somente do cadastro das ações constantes do Projeto 
de Lei Orçamentária de 2010.  
§7º. O cadastro de ações de que tratam a alínea “i” do inciso I do § 1º e o § 6º 
deste artigo, será atualizado, quando necessário, desde que o código, a 
descrição e a finalidade da ação se mantenham compatíveis com o 
estabelecido no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na 
Lei Orçamentária Anual.  
Art. 18. Os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público da União 
terão, como parâmetro para as despesas classificadas nos GNDs 3 – Outras 
Despesas Correntes, 4 – Investimentos e 5 – Inversões Financeiras, em 2010, 
para fins de elaboração de suas respectivas propostas orçamentárias, o 
conjunto das dotações fixadas na Lei Orçamentária de 2009, com as 
alterações decorrentes dos créditos suplementares e especiais, aprovados 
até 30 de junho de 2009.  
§1º. Serão excluídas do conjunto das dotações a que se refere o caput deste 
artigo aquelas destinadas:  
I – ao pagamento de precatórios judiciários e sentenças judiciais transitadas 
em julgado, inclusive as consideradas de pequeno valor;  
II – à construção e à aquisição de imóveis, desde que não tenham sido 
provenientes de cancelamentos de dotações de outras despesas correntes 
dos Poderes e órgão referidos no caput deste artigo;  
III – à implantação de varas, inclusive do trabalho e da Justiça do Distrito 
Federal e Territórios, e juizados especiais federais;  
IV – à implantação das ações previstas na Lei de Organização Judiciária do 
Distrito Federal e Territórios;  
V – ao planejamento e execução de programas de modernização no âmbito 
do Poder Legislativo financiados com recursos de operações de crédito 
externas, e respectivas contrapartidas;  
VI – à prestação de assistência judiciária a pessoas carentes, nos termos da 
legislação própria; e 
VII – à promoção da prestação jurisdicional itinerante federal e trabalhista.  
§2º. Aos valores estabelecidos de acordo com o caput deste artigo e o § 1º 
serão acrescidas as dotações destinadas às despesas:  
I – da mesma espécie das mencionadas no § 1º deste artigo e pertinentes ao 
exercício de 2010, exceto as de que trata o inciso I do referido parágrafo;  
II – de manutenção de novas instalações em imóveis cuja aquisição ou 
conclusão esteja prevista para o exercício de 2009 e 2010, inclusive em 
imóveis cedidos por outros entes da Federação;  
III – decorrentes da implantação e funcionamento de novas varas e juizados 
especiais federais, criados pela Lei nº 10.259, de 2001, de varas do trabalho, 
criadas pela Lei nº 10.770, de 21 de novembro de 2003, e de Procuradorias 
da República e Ofícios do Ministério Público do Trabalho, criados pela Lei 
nº 10.771, de 21 de novembro de 2003, bem como da estruturação do 
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Conselho Nacional de Justiça e da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados, criada pela Emenda Constitucional nº 45;  
IV – com os benefícios assistenciais decorrentes da criação e reestruturação 
de cargos e funções previstas em leis específicas; e 
V – com a realização das eleições de 2010. 
§3º. A compensação de que trata o art. 17, § 2º, da Lei Complementar nº 101, 
de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado, no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério 
Público da União, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da 
margem de expansão prevista no art. 4º, § 2º, inciso V, da mesma Lei 
Complementar, desde que observados:  
I – o limite das respectivas dotações constantes da Lei Orçamentária de 2010 
e de créditos adicionais;  
II – os limites estabelecidos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da citada Lei 
Complementar; e 
III – o anexo previsto no art. 82 desta Lei.  
§4º. Os parâmetros de que trata o caput deste artigo serão divulgados aos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público da União 
até 15 de julho de 2009.  
Art. 19. Os órgãos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal, da 
Seguridade Social e de Investimento deverão disponibilizar no Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de 
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, no que couber, 
informações referentes aos contratos e aos convênios ou instrumentos 
congêneres firmados, com a identificação das respectivas categorias de 
programação e fontes de recursos quando se tratar de convênios ou 
instrumentos congêneres, observadas as normas estabelecidas pelo Poder 
Executivo. 
§1º. As normas de que trata o caput deste artigo deverão prever a 
possibilidade de os órgãos e entidades manterem sistemas próprios de 
gestão de contratos e convênios ou instrumentos congêneres, desde que 
condicionada à transferência eletrônica de dados para o SIASG e o SICONV.  
§2º. Os projetos técnicos cadastrados no âmbito do SICONV, aptos para 
execução e não conveniados, integrarão um banco de projetos, mantido no 
Portal de Convênios. 
§3º. No âmbito dos programas orçamentários, poderão ser incluídas ações 
destinadas à realização de estudos e elaboração de projetos técnicos. 
Art. 20. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a 
alocação dos recursos na Lei Orçamentária de 2010 e em créditos adicionais, 
bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o 
controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de 
governo.  
Art. 21. Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:  

LEI Nº 12.017



514 
 

I – início de construção, ampliação, reforma voluptuária, aquisição, novas 
locações ou arrendamentos de imóveis residenciais funcionais;  
II – aquisição, locação ou arrendamento de mobiliário e equipamento para 
unidades residenciais funcionais;  
III – aquisição de automóveis de representação;  
IV – celebração, renovação e prorrogação de contratos de locação e 
arrendamento de quaisquer veículos para representação pessoal; 
V – ações de caráter sigiloso;  
VI – ações que não sejam de competência da União, nos termos da 
Constituição;  
VII – clubes e associações de agentes públicos, ou quaisquer outras 
entidades congêneres;  
VIII – pagamento, a qualquer título, a militar ou a servidor público, da 
ativa, ou a empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 
mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou 
assemelhados, à conta de quaisquer fontes de recursos;  
IX – compra de títulos públicos por parte de entidades da Administração 
Federal indireta; 
X – pagamento de diárias e passagens a militares, servidores públicos da 
ativa e empregados públicos por intermédio de convênios ou instrumentos 
congêneres firmados com entidades de direito privado ou com órgãos ou 
entidades de direito público;  
XI – concessão, ainda que indireta, de qualquer benefício, vantagem ou 
parcela de natureza indenizatória a agentes públicos com a finalidade de 
atender despesas relacionadas a moradia, hospedagem, transporte ou 
atendimento de despesas com finalidade similar, seja sob a forma de 
auxílio, ajuda de custo ou qualquer outra denominação, salvo se: 
a) houver lei que discrimine o seu valor ou o critério para sua apuração; 
b) em estrita necessidade de serviço, devidamente justificada; e 
c) de natureza temporária, caracterizada pelo exercício de mandato ou pelo 
desempenho de ação específica; e 
XII – pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu 
quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 
pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, 
inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados. 
§1º. Desde que as despesas sejam identificadas e discriminadas em 
categorias de programação específicas na Lei Orçamentária de 2010, 
excluem-se da vedação prevista: 
I – nos incisos I e II do caput deste artigo, as destinações para:  
a) unidades equipadas, essenciais à ação das organizações militares;  
b) representações diplomáticas no exterior; e 
c) residências funcionais, em Brasília, dos Ministros de Estado e dos 
membros do Poder Legislativo; 
II – no inciso III do caput deste artigo, as aquisições para uso: 
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a) do Presidente, Vice-Presidente e ex-Presidentes da República;  
b) dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e dos 
membros das Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal;  
c) dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Presidentes dos 
Tribunais Superiores;  
d) dos Ministros de Estado;  
e) do Procurador-Geral da República;  
f) dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;  
g) do Cerimonial do serviço diplomático; e 
h) das representações diplomáticas no exterior, com recursos oriundos da 
renda consular;  
III – no inciso V do caput deste artigo, quando as ações forem realizadas por 
órgãos ou entidades cuja legislação que as criou estabeleça, entre suas 
competências, o desenvolvimento de atividades relativas à segurança da 
sociedade e do Estado e que tenham como pré-condição o sigilo; 
IV – no inciso VI do caput deste artigo, as despesas relativas: 
a) ao processo de descentralização dos sistemas de transporte ferroviário de 
passageiros, urbanos e suburbanos, até o limite dos recursos aprovados pelo 
Conselho Diretor do Processo de Transferência dos respectivos sistemas;  
b) ao transporte metroviário de passageiros;  
c) (Vetado) 
d) à malha rodoviária federal, cujo domínio seja descentralizado aos 
Estados e ao Distrito Federal; 
e) às ações de segurança pública nos termos do caput do art. 144 da 
Constituição; e 
f) à assistência técnica e cooperação financeira, mediante a utilização de 
recursos oriundos de operações de crédito externas:  
1. aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para modernização das 
suas funções de planejamento e administração; e 
2. aos respectivos Tribunais de Contas, com vistas ao fortalecimento 
institucional para cumprimento dos dispositivos e atribuições estabelecidas 
na Lei Complementar nº 101, de 2000; 
V – no inciso VII do caput deste artigo: 
a) as creches; e 
b) escolas para o atendimento pré-escolar; 
VI – no inciso VIII do caput deste artigo, o pagamento: 
a) previsto em legislação específica; e 
b) com recursos repassados às organizações sociais Centro de Gestão e 
Estudos Estratégicos – CGEE, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM, Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada – IMPA e Associação Brasileira de Tecnologia 
de Luz Síncrotron – ABTLuS, supervisionadas pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia, devendo o chefe imediato e o dirigente máximo do órgão de 
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origem declararem não haver incompatibilidade de horários e qualquer 
comprometimento das atividades atribuídas ao servidor ou empregado; 
VII – no inciso IX do caput deste artigo, a compra de títulos públicos para 
atividades que foram legalmente atribuídas às entidades da Administração 
Federal indireta; e 
VIII – no inciso X do caput deste artigo, o pagamento a militares, servidores 
e empregados: 
a) pertencentes ao quadro de pessoal do convenente;  
b) pertencentes ao quadro de pessoal da Administração Federal, vinculado 
ao objeto de convênio, quando o órgão for destinatário de repasse financeiro 
oriundo de outros entes da Federação; ou 
c) em atividades de pesquisa científica e tecnológica.  
§2º. Os serviços de consultoria, inclusive aqueles realizados no âmbito dos 
acordos de cooperação técnica com organismos internacionais, somente 
serão contratados para execução de atividades que, comprovadamente, não 
possam ser desempenhadas por servidores ou empregados da 
Administração Pública Federal, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, 
publicando-se no Diário Oficial da União, além do extrato do contrato, a 
justificativa e a autorização da contratação, na qual constarão, 
necessariamente, a identificação do responsável pela execução do contrato, 
a descrição completa do objeto do contrato, o quantitativo médio de 
consultores, o custo total e a especificação dos serviços e o prazo de 
conclusão.  
§3º. A restrição prevista no inciso VIII do caput deste artigo não se aplica ao 
servidor que se encontre em licença sem remuneração para tratar de 
interesse particular.  
§4º. (Vetado) 
§5º. O disposto nos incisos VIII e XII do caput deste artigo aplicam-se 
também aos pagamentos à conta de recursos provenientes de convênios, 
acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou 
entidades de direito público. 
Art. 22. O Poder Executivo poderá estabelecer, por meio de ato justificado, a 
parcela de dotações destinadas aos Programas Vetores Logísticos do 
Ministério dos Transportes passíveis de execução pelo Sistema de 
Engenharia do Exército Brasileiro.  
Art. 23. O Projeto e a Lei Orçamentária de 2010 e os créditos especiais, 
observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
somente incluirão ações ou subtítulos novos se: 
I – tiverem sido adequada e suficientemente contemplados:  
a) as ações constantes da Seção I do Anexo V desta Lei;  
b) as ações relativas ao custeio administrativo e operacional da 
administração pública federal; e 
c) os projetos e respectivos subtítulos em andamento; 
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II – os recursos alocados, no caso dos projetos, viabilizarem a conclusão de 
uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa, considerando-se as 
contrapartidas de que trata o art. 39, § 1º, desta Lei; e 
III – a ação estiver compatível com o Plano Plurianual para o período 2008-
2011.  
§1º. Serão entendidos como projetos ou subtítulos de projetos em 
andamento aqueles, constantes ou não da proposta, cuja execução 
financeira, até 30 de junho de 2009, ultrapassar 20% (vinte por cento) do seu 
custo total estimado.  
§2º. Entre os projetos ou subtítulos de projetos em andamento, terão 
precedência na alocação de recursos aqueles que apresentarem maior 
percentual de execução física.  
Art. 24. Somente poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária de 
2010 dotações relativas às operações de crédito externas contratadas ou 
cujas cartas-consulta tenham sido recomendadas pela Comissão de 
Financiamentos Externos – COFIEX, no âmbito do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, até 15 de julho de 2009.  
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo a emissão de títulos 
da dívida pública federal e as operações a serem contratadas junto aos 
organismos multilaterais de crédito destinadas a apoiar programas de 
ajustes setoriais.  
Art. 25. O Projeto de Lei Orçamentária de 2010 poderá conter programação 
constante de projeto de lei de alteração do Plano Plurianual 2008-2011. 
 
 

Seção II 
Das disposições sobre débitos judiciais 

 
Art. 26. A Lei Orçamentária de 2010 somente incluirá dotações para o 
pagamento de precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito 
em julgado da decisão exequenda e pelo menos um dos seguintes 
documentos:  
I – certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução; e 
II – certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer 
impugnação aos respectivos cálculos.  
Art. 27. A inclusão de dotações na Lei Orçamentária de 2010, destinadas ao 
pagamento de precatórios parcelados, tendo em vista o disposto no art. 78 
do ADCT, far-se-á de acordo com os seguintes critérios:  
I – serão objeto de parcelamento créditos superiores a 60 (sessenta) salários 
mínimos, na forma dos incisos seguintes;  
II – as parcelas serão iguais, anuais, sucessivas e não poderão ser inferiores 
ao valor referido no inciso I deste artigo, excetuando-se o resíduo, se 
houver;  
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III – os créditos individualizados por beneficiário serão parcelados em até 
10 (dez) vezes, observada a situação prevista no inciso II deste artigo; 
IV – os créditos individualizados por beneficiário originários de 
desapropriação de imóvel residencial do credor, desde que 
comprovadamente único à época da imissão na posse, serão divididos em 2 
(duas) parcelas;  
V – será incluída a parcela a ser paga em 2010, referente aos precatórios 
parcelados a partir do exercício de 2001; e 
VI – os juros legais, à taxa de 6% a.a. (seis por cento ao ano), serão 
acrescidos aos precatórios objeto de parcelamento, a partir da segunda 
parcela, tendo como termo inicial o mês de janeiro do ano em que é devida 
a segunda parcela.  
Art. 28. O Poder Judiciário, sem prejuízo do envio dos precatórios aos 
órgãos ou entidades devedores, encaminhará à Comissão Mista de que trata 
o art. 166, § 1º, da Constituição, à Secretaria de Orçamento Federal do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, à Advocacia-Geral da 
União e aos órgãos e entidades devedores a relação dos débitos constantes 
de precatórios judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 
2010, conforme determina o art. 100, § 1º, da Constituição, discriminada por 
órgão da Administração direta, autarquia e fundação, e por grupo de 
natureza de despesa, conforme detalhamento constante do art. 7º desta Lei, 
especificando:  
I – número da ação originária;  
II – data do ajuizamento da ação originária, quando ingressada após 31 de 
dezembro de 1999;  
III – número do precatório;  
IV – tipo de causa julgada;  
V – data da autuação do precatório;  
VI – nome do beneficiário e o número de sua inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas – CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, do 
Ministério da Fazenda;  
VII – valor individualizado por beneficiário e total do precatório a ser pago;  
VIII – data do trânsito em julgado; e 
IX – número da Vara ou Comarca de origem.  
§1º. As informações previstas no caput deste artigo serão encaminhadas até 
20 de julho de 2009 ou 10 (dez) dias úteis após a publicação desta Lei, 
prevalecendo o que ocorrer por último, na forma de banco de dados, por 
intermédio dos seus respectivos órgãos centrais de planejamento e 
orçamento, ou equivalentes.  
§2º. Caberá aos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal encaminhar à 
Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, à Secretaria de 
Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e à 
Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, no prazo previsto no § 1º deste artigo, a relação dos débitos 
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constantes de precatórios acidentários a serem incluídos no Projeto de Lei 
Orçamentária de 2010, com as especificações mencionadas nos incisos I a IX 
do caput deste artigo, acrescida de campo que contenha a sigla da 
respectiva unidade da Federação.  
§3º. Os órgãos e entidades devedores, referidos no caput deste artigo, 
comunicarão à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados do recebimento da relação dos débitos, eventuais divergências 
verificadas entre a relação e os processos que originaram os precatórios 
recebidos.  
§4º. A falta de comunicação a que se refere o § 3º pressupõe a inexistência 
de divergências entre a relação recebida e os processos que originaram os 
precatórios, sendo a omissão, quando existir divergência, de 
responsabilidade solidária do órgão ou entidade devedora e de seu titular 
ou dirigente.  
§5º. Além das informações contidas nos incisos do caput deste artigo, o 
Poder Judiciário encaminhará à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, 
da Constituição, à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, à Advocacia-Geral da União e aos 
órgãos e entidades devedores a relação dos beneficiários de crédito cujas 
sentenças judiciais sejam originárias de desapropriação de imóvel 
residencial do credor, desde que comprovadamente único à época da 
imissão na posse, caso disponíveis as informações nos autos.  
§6º. A atualização monetária dos precatórios, determinada no § 1º do art. 
100 da Constituição, inclusive em relação às causas trabalhistas, 
previdenciárias e de acidente do trabalho, e das parcelas resultantes da 
aplicação do art. 78 do ADCT, observará, no exercício de 2010, a variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial – IPCA-E, 
divulgado pelo IBGE.  
Art. 29. As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de débitos 
relativos a precatórios e requisições de pequeno valor, aprovadas na Lei 
Orçamentária de 2010 e em créditos adicionais, deverão ser integralmente 
descentralizadas aos Tribunais que proferirem as decisões exequendas, 
ressalvadas as hipóteses de causas processadas pela justiça comum 
estadual. 
§1º. A descentralização de que trata o caput deste artigo deverá ser feita de 
forma automática pelo órgão central do Sistema de Administração 
Financeira Federal, imediatamente após a publicação da Lei Orçamentária 
de 2010 e dos créditos adicionais.  
§2º. Caso o valor descentralizado seja insuficiente para o pagamento 
integral do débito, o Tribunal competente, por intermédio do seu órgão 
setorial de orçamento, deverá providenciar, junto à Secretaria de Orçamento 
Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a 
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complementação da dotação descentralizada, do qual dará conhecimento 
aos órgãos ou entidades descentralizadores. 
§3º. Se as dotações descentralizadas, referentes a precatórios, forem 
superiores ao valor necessário para o pagamento integral dos débitos 
relativos a essas despesas, o Tribunal competente, por intermédio do seu 
órgão setorial de orçamento, deverá providenciar a devolução imediata do 
saldo da dotação apurado e, se for o caso, dos correspondentes recursos 
financeiros, da qual dará conhecimento aos órgãos ou entidades 
descentralizadores e à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e ao Ministério da Fazenda, 
respectivamente.  
§4º. As liberações dos recursos financeiros correspondentes às dotações 
orçamentárias descentralizadas na forma deste artigo deverão ser realizadas 
diretamente para o órgão setorial de programação financeira das unidades 
orçamentárias responsáveis pelo pagamento do débito, de acordo com as 
regras de liberação para os órgãos do Poder Judiciário previstas nesta Lei e 
a programação financeira estabelecida na forma do art. 8º da Lei 
Complementar nº 101, de 2000.  
Art. 30. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2010 e 
dos créditos adicionais, as unidades orçamentárias do Poder Judiciário 
discriminarão, no SIAFI, a relação dos precatórios relativos às dotações a 
elas descentralizadas de acordo com o art. 29 desta Lei, especificando a 
ordem cronológica dos pagamentos, valores a serem pagos e o órgão ou 
entidade em que se originou o débito.  
Parágrafo único - As unidades orçamentárias do Poder Judiciário deverão 
discriminar no SIAFI a relação das requisições relativas a sentenças de 
pequeno valor e o órgão ou entidade em que se originou o débito, em até 60 
(sessenta) dias contados do trânsito em julgado da decisão judicial que fixou 
a respectiva obrigação.  
Art. 31. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal direta e indireta submeterão os 
processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da 
Advocacia-Geral da União, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, antes do 
atendimento da requisição judicial, observadas as normas e orientações 
daquela unidade. 
 Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o 
Advogado-Geral da União poderá incumbir os órgãos jurídicos das 
autarquias e fundações públicas, que lhe são vinculados, do exame dos 
processos pertinentes aos precatórios devidos por essas entidades. 
 
 

Seção III 
Das transferências – Setor privado 
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Art. 32. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos 
termos do art. 16 da Lei nº 4.320, de 1964, atenderá as entidades privadas 
sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas 
áreas de cultura, assistência social, saúde e educação e preencham uma das 
seguintes condições:  
I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, e tenham 
certificação de entidade beneficente de assistência social nas áreas de saúde, 
educação ou assistência social, expedida pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS ou por outro órgão competente das demais áreas 
de atuação governamental, de acordo com lei superveniente; 
II – sejam formalmente vinculadas a organismo internacional do qual o 
Brasil participe, tenham natureza filantrópica ou assistencial e estejam 
registradas nos termos do inciso I do caput deste artigo;  
III – atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61 do ADCT, 
bem como na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; ou 
IV – sejam qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público – OSCIP, com termo de parceria firmado com o Poder Público 
Federal, de acordo com a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999.  
Parágrafo único - O disposto no caput também se aplica: 
I – às entidades de assistência social voltadas ao atendimento direto e 
gratuito de pessoas deficientes, crianças e idosos detentoras de registro ou 
certificação de entidade beneficente de assistência social, expedida pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS ou por outro órgão 
competente das demais áreas de atuação governamental, de acordo com lei 
superveniente; e 
II – às entidades de educação extraescolar de atendimento direto e gratuito 
detentoras de certificação de entidade beneficente de assistência social na 
área de educação, expedida pelo Conselho Nacional de Assistência Social – 
CNAS ou por outro órgão competente das demais áreas de atuação 
governamental, de acordo com lei superveniente. 
Art. 33. A transferência de recursos a título de contribuição corrente 
somente será destinada a entidades sem fins lucrativos e que preencham 
uma das seguintes condições: 
I – estejam autorizadas em lei específica; 
II – estejam, dadas suas peculiaridades, nominalmente identificadas no 
projeto de lei enviado pelo Poder Executivo e na respectiva lei; ou 
III – sejam selecionadas para execução, em parceria com a Administração 
Pública Federal, de programas e ações que contribuam diretamente para o 
alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no plano plurianual, sendo 
vedada sua concessão para as áreas de que trata o art. 32, desta lei. 
§1º. A transferência de recursos a título de contribuição corrente não 
autorizada em lei específica dependerá de publicação, para cada entidade 
beneficiada, de ato de autorização da unidade orçamentária transferidora, o 
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qual conterá o critério de seleção, o objeto, o prazo do convênio ou 
instrumento congênere e a justificativa para a escolha da entidade. 
§2º. O disposto no caput deste artigo e em seu § 1º aplica-se aos casos de 
prorrogação ou renovação de convênio ou instrumento congênere ou aos 
casos em que, já havendo sido firmado o instrumento, devam as despesas 
dele decorrentes correr à conta de dotações consignadas na Lei 
Orçamentária de 2010.  
Art. 34. A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, 
§ 6º, da Lei nº 4.320, de 1964, somente poderá ser realizada para entidades 
privadas sem fins lucrativos e desde que sejam:  
I – de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para a educação 
especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas 
estaduais e municipais da educação básica ou, ainda, unidades mantidas 
pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC; 
II – cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente para recebimento de 
recursos oriundos de programas ambientais, doados por organismos 
internacionais ou agências governamentais estrangeiras; 
III – voltadas a ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao 
público, inclusive à assistência a portadores de DST/AIDS, prestadas pelas 
Santas Casas de Misericórdia e por outras entidades sem fins lucrativos que 
sejam certificadas como entidades beneficentes de assistência social 
expedida pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, ou por 
órgão governamental na área de saúde de acordo com lei superveniente; 
IV – signatárias de contrato de gestão com a Administração Pública Federal, 
não qualificadas como organizações sociais nos termos da Lei nº 9.637, de 15 
de maio de 1998;  
V – qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
– OSCIP, com termo de parceria firmado com o Poder Público Federal, de 
acordo com a Lei nº 9.790, de 1999, e que participem da execução de 
programas constantes do plano plurianual, devendo a destinação de 
recursos guardar conformidade com os objetivos sociais da entidade;  
VI – qualificadas ou registradas e credenciadas como instituições de apoio 
ao desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica com contrato de 
gestão firmado com órgãos públicos;  
VII – qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas que 
contribuam para a capacitação de atletas de alto rendimento nas 
modalidades olímpicas e paraolímpicas, desde que formalizado 
instrumento jurídico adequado que garanta a disponibilização do espaço 
esportivo implantado para o desenvolvimento de programas 
governamentais, e demonstrada, pelo órgão concedente, a necessidade de 
tal destinação e sua imprescindibilidade, oportunidade e importância para o 
setor público;  
VIII – voltadas, na área de assistência social, ao atendimento direto e 
gratuito de pessoas portadoras de deficiência; 
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IX – voltadas diretamente às atividades de coleta e processamento de 
material reciclável, desde que constituídas sob a forma de associações ou 
cooperativas integradas por pessoas em situação de risco social, na forma 
prevista em regulamento do Poder Executivo, cabendo ao órgão concedente 
aprovar as condições para a aplicação dos recursos; 
X – voltadas ao atendimento de pessoas carentes em situação de risco social 
ou diretamente alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e 
geração de trabalho e renda, nos casos em que ficar demonstrado que a 
entidade privada tem melhores condições que o Poder Público local para o 
desenvolvimento das ações pretendidas, devidamente justificado pelo 
órgão concedente responsável; e 
XI – de atendimento direto e gratuito de crianças e idosos, detentoras de 
registro ou certificação de entidade beneficente de assistência social, 
expedida pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS ou por 
outro órgão competente das demais áreas de atuação governamental, de 
acordo com lei superveniente. 
Art. 35. A alocação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos, 
a título de contribuições de capital, fica condicionada à autorização em lei 
especial anterior de que trata o art. 12, § 6º, da Lei nº 4.320, de 1964.  
Art. 36. Sem prejuízo das disposições contidas nos arts. 32, 33, 34 e 35 desta 
Lei, a destinação de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, nos 
termos do disposto no § 3º do art. 12 da Lei nº 9.532, de 1997, dependerá 
ainda de: 
I – aplicação de recursos de capital, ressalvadas as situações previstas no 
inciso IV do art. 34 desta Lei, exclusivamente para:  
a) aquisição e instalação de equipamentos, bem como obras de adequação 
física necessárias à instalação dos referidos equipamentos; 
b) aquisição de material permanente; e 
c) conclusão de obra em andamento, cujo início tenha ocorrido com recursos 
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, até o exercício de 2000, 
atestado pela autoridade máxima da unidade concedente, vedada a 
destinação de recursos para ampliação do projeto original;  
II – identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo 
convênio ou instrumento congênere;  
III – execução na modalidade de aplicação 50 - entidade privada sem fins 
lucrativos;  
IV – compromisso da entidade beneficiada de disponibilizar ao cidadão, por 
meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, consulta ao extrato do 
convênio ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a 
finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos; 
V – apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente 
recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação, inexistência de 
prestação de contas rejeitada e pendência de aprovação de no máximo duas 
prestações;  
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VI – publicação, pelo Poder respectivo, de normas a serem observadas na 
concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições correntes, que 
definam, entre outros aspectos, critérios objetivos de habilitação e seleção 
das entidades beneficiárias e de alocação de recursos e prazo do benefício, 
prevendo-se, ainda, cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;  
VII – comprovação pela entidade da regularidade do mandato de sua 
diretoria, além da comprovação da atividade regular nos últimos 3 (três) 
anos, por meio da: 
a) (Vetado) 
b) declaração de funcionamento regular da entidade beneficiária, inclusive 
com inscrição no CNPJ, emitida no exercício de 2010 por 3 (três) 
autoridades locais sob as penas da lei; 
VIII – cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do 
bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor 
do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados 
à entidade, cuja execução ocorrerá quando se verificar desvio de finalidade 
ou aplicação irregular dos recursos;  
IX – manifestação prévia e expressa do setor técnico e da assessoria jurídica 
do órgão concedente sobre a adequação dos convênios e instrumentos 
congêneres às normas afetas à matéria;  
X – manutenção de escrituração contábil regular; e 
XI – apresentação pela entidade de certidão negativa ou certidão positiva 
com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à dívida ativa da União, certificado 
de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e de 
regularidade em face do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do 
Setor Público Federal – CADIN. 
§1º. A determinação contida no inciso I do caput deste artigo não se aplica 
aos recursos alocados para programas habitacionais, conforme previsão em 
legislação específica, em ações voltadas a viabilizar o acesso à moradia, bem 
como na elevação de padrões de habitabilidade e de qualidade de vida de 
famílias de baixa renda que vivem em localidades urbanas e rurais.  
§2º. A exigência constante do inciso III deste artigo não se aplica quando a 
transferência dos recursos ocorrer por intermédio de fundos estaduais, do 
Distrito Federal e municipais, nos termos da legislação pertinente.  
§3º. A destinação de recursos a entidade privada não será permitida nos 
casos em que agente político de Poder ou do Ministério Público, tanto 
quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de 
qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, 
bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau, seja integrante de seu quadro dirigente. 
§4º. O Poder Executivo disponibilizará, na internet, banco de dados de 
acesso público para fins de consulta aos recursos do Orçamento da União 
destinados às entidades privadas, contendo, no mínimo, órgão concedente, 
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unidade da federação, nome da entidade, número de inscrição no CNPJ, 
objeto, valores e datas da liberação. 
§5º. Não se aplica a vedação constante do § 3º deste artigo quando a 
nomeação de agente político de Poder ou do Ministério Público, assim como 
de dirigente de órgão ou entidade da administração pública para a direção 
da entidade privada decorrer de imposição legal. 
§6º. O disposto no inciso VII, X e XI não se aplica às entidades beneficiárias 
de que trata o inciso IX do art. 34 desta Lei. 
§7º. Os Poderes e o Ministério Público divulgarão e manterão atualizada na 
internet relação das entidades privadas beneficiadas na forma dos arts. 32, 
33, 34 e 35, desta Lei, contendo, pelo menos: 
I – nome e CNPJ; 
II – nome, função e CPF dos dirigentes;  
III – área de atuação; 
IV – endereço da sede; 
V – data, objeto, valor e número do convênio ou instrumento congênere; 
VI – órgão transferidor; e 
VII – valores transferidos e respectivas datas. 
§8º. Para efeito do que dispõem os arts. 32 e 34 desta Lei, a escolha da 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP para a 
celebração de Termo de Parceria com o governo federal dependerá de 
processo de seleção, com ampla divulgação. 
§9º. Não se aplica a vedação constante do § 3º deste artigo às entidades 
constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de 
contribuições de empregadores, incidentes sobre a folha de salários. 
Art. 37. (Vetado) 
Art. 38. A liberação de recursos nos termos desta Seção somente poderá ser 
efetuada com a observância das normas estabelecidas de acordo com o art. 
19 desta Lei. 
 
 

Seção IV 
Das transferências voluntárias – Entes federados 

 
Art. 39. A realização de transferências voluntárias, conforme definidas no 
caput do art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 2000, dependerão da 
comprovação, por parte do convenente, até o ato da assinatura do 
instrumento de transferência, de que existe previsão de contrapartida na lei 
orçamentária do Estado, Distrito Federal ou Município.  
§1º. A contrapartida será estabelecida em termos percentuais do valor 
previsto no instrumento de transferência voluntária, considerando-se a 
capacidade financeira da respectiva unidade beneficiada e seu Índice de 
Desenvolvimento Humano, tendo como limite mínimo e máximo:  
I – no caso dos Municípios:  
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a) 2% (dois por cento) e 4% (quatro por cento) para Municípios com até 
50.000 (cinquenta mil) habitantes;  
b) 4% (quatro por cento) e 8% (oito por cento) para Municípios acima de 
50.000 (cinquenta mil) habitantes localizados nas áreas prioritárias definidas 
no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR, nas 
áreas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, da 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM e da 
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO; e 
c) 8% (oito por cento) e 40% (quarenta por cento) para os demais;  
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal:  
a) 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) se localizados nas áreas 
prioritárias definidas no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional – PNDR, nas áreas da SUDENE, SUDAM e SUDECO; e 
b) 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta por cento) para os demais; e 
III – no caso de consórcios públicos constituídos por Estados, Distrito 
Federal e Municípios: 2% (dois por cento) e 4% (quatro por cento).  
§2º. Os limites mínimos de contrapartida fixados no § 1º, incisos I, II, III, 
deste artigo, poderão ser reduzidos mediante justificativa do titular do 
órgão concedente, que deverá constar do processo correspondente, quando 
os recursos transferidos pela União:  
I – forem oriundos de doações de organismos internacionais ou de governos 
estrangeiros, ou de programas de conversão da dívida externa, para fins 
ambientais, de promoção da igualdade racial, de gênero, sociais, culturais 
ou de segurança pública; 
II – destinarem-se:  
a) às ações de assistência social, segurança alimentar e combate à fome, bem 
como aquelas de apoio a projetos produtivos em assentamentos constantes 
do Plano Nacional de Reforma Agrária ou financiadas com recursos do 
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza;  
b) às ações de defesa civil em Municípios comprovadamente afetados, 
desde a notificação preliminar do desastre, enquanto os danos decorrentes 
subsistirem, não podendo ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
ocorrência do desastre;  
c) ao atendimento dos programas de educação básica;  
d) ao atendimento de despesas relativas à segurança pública;  
e) à realização de despesas com saneamento ambiental, habitação, 
urbanização de assentamentos precários, perímetros de irrigação, 
regularização fundiária, defesa sanitária animal, defesa sanitária vegetal e 
com as ações do programa Infra-Estrutura Hídrica;  
f) ao atendimento das programações do PAC e do Plano Amazônia 
Sustentável – PAS; 
g) às ações previstas no Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência 
Contra as Mulheres; 
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h) ao atendimento das ações de implantação do Sistema Integrado de 
Gestão da Informação e de Modernização da Infraestrutura de Tecnologia 
da Informação no Poder Judiciário; e 
i) à execução de ações no âmbito do programa Territórios da Cidadania; 
III – para os Municípios com população até 25.000 (vinte e cinco mil) 
habitantes, que tenham Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 
IDHM abaixo de 0,600 ou estejam localizados na faixa de fronteira ou nas 
Regiões Integradas de Desenvolvimento – RIDEs, desde que os recursos 
transferidos pela União destinem-se a ações de interesse social que visem à 
melhoria da qualidade de vida e contribuam para a redução de endemias e 
das desigualdades regionais, de gênero e étnico-raciais;  
IV – beneficiarem os Municípios com registro de certificação de 
comunidades remanescentes de quilombos, ciganos e indígenas, assim 
identificados pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, mediante publicação de relação no Diário Oficial da 
União; ou 
V – forem destinados a consórcios públicos ou à execução de ações 
desenvolvidas por esses consórcios.  
§3º Os limites máximos de contrapartida, fixados no § 1º, incisos I e II, deste 
artigo, poderão ser ampliados para viabilizar a execução das ações a serem 
desenvolvidas ou para atender condições estabelecidas em contratos de 
financiamento ou acordos internacionais.  
§4º. Sem prejuízo do disposto na Lei Complementar nº 101, de 2000, 
constitui exigência para o recebimento de transferências voluntárias a 
adoção, por parte do convenente, dos procedimentos definidos pela União 
relativos à aquisição de bens e à contratação de serviços, bem como à 
execução e ao controle do objeto do convênio ou similar.  
§5º. A realização de obra destinada ao desenvolvimento de atividades de 
coleta e processamento de material reciclável exercidas pelas entidades 
previstas no art. 34, inciso IX, desta Lei, será condicionada ao oferecimento 
de contrapartida a cargo do estado ou do município, a ser constituída pelo 
terreno de localização do empreendimento, quando o terreno não for de 
propriedade da União. 
Art. 40. A demonstração, por parte dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, do cumprimento das exigências para a realização de 
transferência voluntária deverá ser feita, quando da assinatura do convênio 
ou instrumento congênere e da liberação da primeira parcela dos recursos 
ou da parcela única, por meio de apresentação, ao órgão concedente, de 
documentação comprobatória da regularidade ou, a critério do beneficiário, 
de extrato emitido pelo subsistema Cadastro Único de Convênio – CAUC 
do SIAFI.  
§1º. O concedente comunicará ao convenente e ao Chefe do Poder Executivo 
do ente recebedor de recursos qualquer situação de não regularidade 
relativa à prestação de contas de convênios ou outras pendências de ordem 
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técnica ou legal que motivem a suspensão ou o impedimento de liberação 
de recursos a título de transferências voluntárias, caso não seja objeto de 
regularização em um período de até 45 (quarenta e cinco) dias.  
§2º. A Secretaria do Tesouro Nacional manterá na internet, para consulta, 
relação atualizada das exigências para a realização de transferências 
voluntárias cumpridas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem 
como daquelas exigências que demandam comprovação por parte desses 
entes.  
§3º. O Ministério da Fazenda dará amplo acesso público às informações da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constantes do 
Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação – SISTN, 
inclusive mediante a integração das informações disponibilizadas pelo 
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS e 
pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – 
SIOPE, as quais poderão ser utilizadas, com fé pública, para fins de controle 
e aplicação de restrições.  
§4º. Os titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 54 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, disponibilizarão, por meio do SISTN, os 
respectivos relatórios de gestão fiscal, no prazo de até 40 (quarenta) dias, 
após o encerramento de cada quadrimestre.  
§5º. O Poder Executivo federal disponibilizará, por meio do SISTN, o 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária, no prazo de até 40 
(quarenta) dias após o encerramento de cada bimestre.  
§6º. A identificação de qualquer situação de não regularidade ou pendência 
de que trata o § 1º deste artigo não impede a liberação das parcelas 
subsequentes dos demais convênios e instrumentos congêneres de que trata 
o caput deste artigo, salvo se relacionada ao próprio convênio ou 
instrumento congênere objeto de irregularidade ou pendência. 
§7º. Poderão ser celebrados convênios ou atos congêneres para viabilizar a 
realização de eventos de promoção do turismo no valor mínimo de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais). 
Art. 41. As transferências da União para a execução de ações de defesa civil 
observarão o disposto na Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008.  
Art. 42. A execução orçamentária e financeira, no exercício de 2010, das 
transferências voluntárias de recursos da União, cujos créditos 
orçamentários não identifiquem nominalmente a localidade beneficiada, 
inclusive aquelas destinadas genericamente a Estado, fica condicionada à 
prévia divulgação na internet, pelo concedente, dos critérios de distribuição 
dos recursos, levando em conta os indicadores sócio-econômicos da 
população beneficiada pela respectiva política pública.  
Art. 43. Os empenhos da despesa, referentes a transferências de que trata 
esta Seção, serão feitos, obrigatoriamente, em nome do consórcio público ou 
do ente da Federação convenente.  
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Art. 44. As transferências previstas nesta Seção serão classificadas, 
obrigatoriamente, nos elementos de despesa “41 – Contribuições”, “42 – 
Auxílio” ou “43 – Subvenções Sociais” e poderão ser feitas de acordo com o 
disposto no art. 110 desta Lei.  
Art. 45. A destinação de recursos a Estados, Distrito Federal, Municípios e 
consórcios públicos para a realização de ações cuja competência seja 
exclusiva do concedente, que tenham sido delegadas aos referidos entes da 
Federação com ônus para a União, da qual resulte contraprestação na forma 
de bem ou direito que se incorpore ao patrimônio do concedente não se 
considera como transferência voluntária. 
§1º. A destinação de recursos nos termos do caput deste artigo observará o 
disposto nesta Seção, ressalvado o previsto no art. 44 desta Lei e no § 2º 
deste artigo. 
§2º. É facultativa a exigência de contrapartida para a transferência de 
recursos no atendimento de ações nos termos do caput deste artigo, que 
poderá ser em bens e serviços economicamente mensuráveis. 
Art. 46. Quando houver igualdade de condições entre Estados, Distrito 
Federal e Municípios e os consórcios públicos para o recebimento de 
transferências de recursos nos termos desta Seção, os órgãos e entidades 
concedentes deverão dar preferência aos consórcios públicos.  
 
 

Seção V 
Dos Empréstimos, financiamentos e refinanciamentos 

 
Art. 47. Os empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, com recursos 
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, observarão o disposto no art. 
27 da Lei Complementar nº 101, de 2000.  
§1º. Na hipótese de operações com custo de captação não identificado, os 
encargos financeiros não poderão ser inferiores à Taxa Referencial e a 
apuração será pro rata temporis.  
§2º. Serão de responsabilidade do mutuário, além dos encargos financeiros, 
eventuais comissões, taxas e outras despesas congêneres cobradas pelo 
agente financeiro, exceto as despesas de remuneração previstas no contrato 
entre este e a União.  
§3º. Nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, as categorias de 
programação correspondentes a empréstimos, financiamentos e 
refinanciamentos indicarão a lei que definiu encargo inferior ao custo de 
captação.  
Art. 48. As prorrogações e composições de dívidas decorrentes de 
empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos com recursos 
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social dependem de autorização 
expressa em lei específica.  
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Art. 49. A destinação de recursos para equalização de encargos financeiros 
ou de preços, o pagamento de bonificações a produtores e vendedores e a 
ajuda financeira, a qualquer título, a empresa com fins lucrativos ou a 
pessoas físicas, observará o disposto no art. 26, 27 e 28 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000.  
Parágrafo único - Será mencionada na respectiva categoria de programação 
a legislação que autorizou o benefício.  
 
 

Seção VI 
Das diretrizes específicas do orçamento da seguridade social 

 
Art. 50. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações 
destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social, 
obedecerá ao disposto nos arts. 167, inciso XI, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 
203, 204, e 212, § 4º, da Constituição, e contará, entre outros, com recursos 
provenientes:  
I – das contribuições sociais previstas na Constituição, exceto a de que trata 
o art. 212, § 5º, e as destinadas por lei às despesas do Orçamento Fiscal; 
II – da contribuição para o plano de seguridade social do servidor, que será 
utilizada para despesas com encargos previdenciários da União;  
III – do Orçamento Fiscal; e 
IV – das demais receitas, inclusive próprias e vinculadas, de órgãos, fundos 
e entidades, cujas despesas integram, exclusivamente, o orçamento referido 
no caput.  
§1º. A destinação de recursos para atender a despesas com ações e serviços 
públicos de saúde e de assistência social obedecerá ao princípio da 
descentralização.  
§2º. Os recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 
195, incisos I, alínea “a”, e II, da Constituição, no Projeto de Lei 
Orçamentária de 2010 e na respectiva Lei, não se sujeitarão à desvinculação 
e terão a destinação prevista no art. 167, inciso XI, da Constituição.  
§3º. As receitas de que trata o inciso IV deste artigo deverão ser classificadas 
como receitas da seguridade social.  
§4º. Todas as receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, inclusive 
as financeiras, deverão constar no Projeto e na Lei Orçamentária de 2010.  
§5º. As despesas relativas ao pagamento dos benefícios assistenciais a que se 
refere o art. 40, caput e § 1º, da Lei nº 8.742, de 1993, mantidas as suas fontes 
de financiamento, serão efetuadas à conta do Fundo Nacional de 
Assistência Social.  
Art. 51. O Projeto e a Lei Orçamentária de 2010 incluirão os recursos 
necessários ao atendimento:  
I – do reajuste dos benefícios da seguridade social de forma a possibilitar o 
atendimento do disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição, garantindo-se 
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aumento real do salário mínimo equivalente à taxa de variação real do PIB 
de 2008 ou segundo outra sistemática que venha a ser estabelecida em 
legislação superveniente; e 
II – da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, em 
cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de 
setembro de 2000.  
§1º. Para os efeitos do inciso II deste artigo, consideram-se exclusivamente 
como ações e serviços públicos de saúde a totalidade das dotações do órgão 
Ministério da Saúde, deduzidos os encargos previdenciários da União, os 
serviços da dívida, transferência de renda a famílias e despesas financiadas 
com recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, e ressalvada 
disposição em contrário que vier a ser estabelecida pela lei complementar a 
que se refere o art. 198, § 3º, da Constituição.  
§2º. (Vetado)  
Art. 52. Para a transferência de recursos no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS, efetivada mediante convênios ou similares, será exigida 
contrapartida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 
das entidades privadas, observado o disposto no art. 37 desta Lei, nos 
mesmos limites estabelecidos no art. 39 desta Lei.  
Art. 53. Será divulgado, a partir do 1º bimestre de 2010, junto com o 
relatório resumido da execução orçamentária, a que se refere o art. 165, § 3º, 
da Constituição, demonstrativo das receitas e despesas destinadas à 
seguridade social, na forma do art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
do qual constará nota explicativa com memória de cálculo das receitas 
desvinculadas por força de dispositivo constitucional.  
 
 

Seção VII 
Das diretrizes específicas do orçamento de investimento 

 
Art. 54. O Orçamento de Investimento previsto no art. 165, § 5º, inciso II, da 
Constituição, abrangerá as empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, 
ressalvado o disposto no §5º deste artigo, e dele constarão todos os 
investimentos realizados, independentemente da fonte de financiamento 
utilizada.  
§1º. Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária a que se 
refere este artigo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, serão 
consideradas investimento as despesas com:  
I – aquisição de bens classificáveis no ativo imobilizado, excetuados os que 
envolvam arrendamento mercantil para uso próprio da empresa ou 
destinados a terceiros; e 
II – benfeitorias realizadas em bens da União por empresas estatais.  
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§2º. A despesa será discriminada nos termos do art. 7º desta Lei, 
especificando a classificação funcional e as fontes previstas no § 3º deste 
artigo.  
§3º. O detalhamento das fontes de financiamento do investimento de cada 
entidade referida neste artigo será feito de forma a evidenciar os recursos:  
I – gerados pela empresa;  
II – decorrentes de participação acionária da União, diretamente ou por 
intermédio de empresa controladora;  
III – oriundos de empréstimos da empresa controladora;  
IV – oriundos da empresa controladora, não compreendidos naqueles 
referidos nos incisos II e III deste parágrafo;  
V – decorrentes de participação acionária de outras entidades controladas, 
direta ou indiretamente, pela União;  
VI – oriundos de operações de crédito externas;  
VII – oriundos de operações de crédito internas, exclusive as referidas no 
inciso III deste parágrafo; e 
VIII – de outras origens.  
§4º. A programação dos investimentos à conta de recursos oriundos dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive mediante participação 
acionária, observará o valor e a destinação constantes do orçamento 
original.  
§5º. As empresas cuja programação conste integralmente no Orçamento 
Fiscal ou no da Seguridade Social, de acordo com o disposto no art. 6º desta 
Lei, não integrarão o Orçamento de Investimento.  
§6º. Não se aplicam às empresas integrantes do orçamento de investimento 
as normas gerais da Lei nº 4.320, de 1964, no que concerne ao regime 
contábil, execução do orçamento e demonstrações contábeis.  
§7º. Excetua-se do disposto no § 6º deste artigo a aplicação, no que couber, 
dos arts. 109 e 110 da Lei nº 4.320, de 1964, para as finalidades a que se 
destinam. 
§8º. As empresas de que trata o caput deste artigo deverão manter 
atualizada a sua execução orçamentária no Sistema de Informações das 
Estatais (SIEST), de forma on-line.  
 
 

Seção VIII 
Das alterações da lei orçamentária e da execução provisória do projeto de 

lei orçamentária 
 
Art. 55. As fontes de financiamento do Orçamento de Investimento e as 
fontes de recursos, as modalidades de aplicação e os identificadores de uso 
e de resultado primário, as metas, os produtos e as unidades de medida das 
ações constantes da Lei Orçamentária de 2010 e dos créditos adicionais, 
inclusive os reabertos no exercício, poderão ser modificados, 
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justificadamente, para atender às necessidades de execução, se autorizados 
por meio de:  
I – portaria do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
para as fontes de financiamento do Orçamento de Investimento;  
II – portaria do dirigente máximo de cada órgão a que estiver subordinada 
ou vinculada a unidade orçamentária, para redução das dotações das 
modalidades de aplicação relativas às que tenham sido incluídas pelo 
Congresso Nacional, inclusive da 99, desde que verificada a inviabilidade 
técnica, operacional ou legal de sua execução na forma prevista na Lei 
Orçamentária de 2010 e nos créditos adicionais;  
III – portaria do Secretário de Orçamento Federal do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, para as fontes de recursos dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive as de que trata o art. 93 
desta Lei, observadas as vinculações previstas na legislação, e para os 
identificadores de uso e de resultado primário; ou 
IV – portaria do Secretário de Orçamento Federal do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, para as metas, produtos e unidades de 
medidas das ações, desde que constatado erro material de ordem técnica ou 
legal. 
§1º. As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer 
quando da abertura de créditos suplementares autorizados na Lei 
Orçamentária de 2010, observado o disposto no art. 67 desta Lei.  
§2º. As alterações das modalidades de aplicação não abrangidas pelo inciso 
II deste artigo serão realizadas diretamente no SIAFI pela unidade 
orçamentária.  
§3º. Consideram-se como excesso de arrecadação, para fins do art. 43, § 3º, 
da Lei nº 4.320, de 1964, os recursos disponibilizados em razão das 
modificações efetivadas por força dos incisos I e III deste artigo, sendo 
consideradas receitas financeiras as modificações que envolverem fontes de 
recursos dessa espécie, observado o atendimento do § 12 do art. 56 desta 
Lei. 
§4º (Vetado) 
Art. 56. Os projetos de lei relativos a créditos suplementares e especiais 
serão encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, também 
em meio magnético, sempre que possível de forma consolidada de acordo 
com as áreas temáticas definidas no art. 26 da Resolução nº 1, de 2006-CN, 
ajustadas a reformas administrativas supervenientes. 
§1º. O prazo final para o encaminhamento dos projetos referidos no caput é 
15 de outubro de 2010.  
§2º. Serão encaminhados projetos de lei específicos relativos a créditos 
destinados ao atendimento de despesas com:  
I – pessoal e encargos sociais e os seguintes benefícios:  
a) auxílio-alimentação ou refeição aos servidores e empregados;  
b) assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e empregados;  
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c) assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seus 
dependentes; e 
d) auxílio-transporte aos servidores e empregados;  
II – serviço da dívida; e 
III – sentenças judiciais, inclusive relativas a precatórios ou consideradas de 
pequeno valor.  
§3º. As despesas a que se refere o inciso I do § 2º deste artigo poderão 
integrar os créditos de que trata o inciso III do § 2º deste artigo quando 
decorrentes de sentenças judiciais. 
§4º. A exigência constante do § 2º deste artigo não se aplica quando o 
crédito especial decorrer da criação de unidades orçamentárias. 
§5º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos suplementares e 
especiais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que 
indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostos sobre 
a execução das atividades, projetos, operações especiais, e respectivos 
subtítulos e metas.  
§6º. Cada projeto de lei e a respectiva lei deverão restringir-se a um único 
tipo de crédito adicional, conforme definido no art. 41, incisos I e II, da Lei 
nº 4.320, de 1964.  
§7º. Para fins do disposto no art. 165, § 8º, da Constituição, e no § 6º deste 
artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de 
despesa em subtítulo existente.  
§8º. Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão 
considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da 
respectiva lei.  
§9º. Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, as 
exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas 
para o exercício, comparando-as com as estimativas constantes da Lei 
Orçamentária de 2010, apresentadas de acordo com a classificação de que 
trata o art. 9º, inciso III, alínea “a”, desta Lei, a identificação das parcelas já 
utilizadas em créditos adicionais, abertos ou cujos projetos se encontrem em 
tramitação.  
§10. Nos casos de abertura de créditos adicionais à conta de superávit 
financeiro, as exposições de motivos conterão informações relativas a:  
I – superávit financeiro do exercício de 2009, por fonte de recursos; 
II – créditos reabertos no exercício de 2010; 
III – valores já utilizados em créditos adicionais, abertos ou em tramitação; e 
IV – saldo do superávit financeiro do exercício de 2009, por fonte de 
recursos.  
§11. Os projetos de lei relativos a créditos suplementares ou especiais 
solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério 
Público da União, com indicação dos recursos compensatórios, exceto se 
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao Congresso Nacional 
no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento, pela Secretaria de 
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Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do 
parecer a que se refere o § 13 deste artigo.  
§12. Os projetos de lei de créditos suplementares e especiais destinados a 
despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o 
resultado primário anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, 
indicando, quando for o caso, os cancelamentos compensatórios. 
§13. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos suplementares e 
especiais de órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, 
encaminhados nos termos do caput deste artigo, pareceres do Conselho 
Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, de que 
tratam os arts. 103-B e 130-A da Constituição, respectivamente, sem prejuízo 
do disposto no § 5º deste artigo.  
§14. Excetuam-se do disposto no § 13 deste artigo os projetos de lei para 
abertura de créditos suplementares e especiais relativos ao Supremo 
Tribunal Federal e ao Ministério Público Federal.  
§15. Sendo estimado aumento das despesas primárias obrigatórias, o Poder 
Executivo abrirá crédito suplementar, se autorizado pela lei orçamentária 
de 2010, ou encaminhará projeto de lei de crédito adicional, no montante do 
acréscimo demonstrado no relatório a que se refere o § 4º do art. 70 desta 
Lei. 
Art. 57. As propostas de abertura de créditos suplementares autorizados na 
Lei Orçamentária de 2010, ressalvado o disposto no § 1º deste artigo, serão 
submetidas ao Presidente da República, quando for o caso, acompanhadas 
de exposição de motivos que inclua a justificativa e a indicação dos efeitos 
dos cancelamentos de dotações sobre a execução das atividades, projetos, 
operações especiais, e respectivos subtítulos e metas, observado o disposto 
no § 9º do art. 56 desta Lei.  
§1º. Os créditos a que se refere o caput deste artigo, com indicação de 
recursos compensatórios dos próprios órgãos, nos termos do art. 43, § 1º, 
inciso III, da Lei nº 4.320, de 1964, serão abertos, no âmbito dos Poderes 
Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, observadas as 
normas estabelecidas pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, por atos, respectivamente:  
I – dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do 
Tribunal de Contas da União;  
II – dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios e dos Tribunais Superiores; e 
III – do Procurador-Geral da República.  
§2º. Na abertura dos créditos na forma do § 1º deste artigo, fica vedado o 
cancelamento de despesas:  
I – financeiras para suplementação de despesas primárias; e 
II – obrigatórias, de que trata a Seção I do Anexo V desta Lei, exceto para 
suplementação de despesas dessa espécie. 

LEI Nº 12.017



536 
 

§3º. Aplica-se o disposto no § 7º do art. 56 desta Lei aos créditos abertos na 
forma deste artigo.  
§4º. Os créditos de que trata o § 1º deste artigo serão incluídos no SIAFI, 
exclusivamente, por intermédio de transmissão de dados do SIDOR. 
§5º. As aberturas de créditos previstas no § 1º deste artigo, no âmbito do 
Poder Judiciário, deverão ser enviadas ao Conselho Nacional de Justiça.  
§6º. As propostas de créditos suplementares dos órgãos do Poder Judiciário 
e do Ministério Público da União, cujas aberturas dependam de ato do 
Poder Executivo, serão enviadas concomitantemente ao Conselho Nacional 
de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público para emissão de 
parecer.  
§7º. O parecer a que se refere o § 6º deste artigo deverá ser encaminhado à 
Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão como forma de subsídio à análise das solicitações de 
créditos suplementares. 
§8º. O disposto nos §§ 5º e 6º deste artigo não se aplica ao Supremo Tribunal 
Federal e ao Ministério Público Federal.  
Art. 58. Na abertura de crédito extraordinário, é vedada a criação de novo 
código e título para ação já existente.  
§1º. O crédito aberto por medida provisória deve observar, quanto ao 
identificador de resultado primário, a mesma classificação constante da 
respectiva ação, caso já existente na lei orçamentária. 
§2º. Os grupos de natureza de despesa de créditos extraordinários abertos 
ou reabertos no exercício, destinados, exclusivamente, ao atendimento de 
despesas relativas à calamidade pública, poderão ser alterados por ato do 
Poder Executivo, observado o disposto no § 7º do art. 56 desta Lei, para 
adequá-los à necessidade da execução, desde que justificado. 
Art. 59. Os Anexos dos créditos de que tratam os arts. 56 e 57 desta Lei, bem 
como dos créditos extraordinários, obedecerão à mesma formatação dos 
Quadros dos Créditos Orçamentários constantes da Lei Orçamentária de 
2010.  
Art. 60. As dotações das categorias de programação canceladas nos termos 
do § 11 do art. 56 e do § 1º do art. 57, desta Lei, não poderão ser 
suplementadas, salvo se por remanejamento de dotações no âmbito do 
próprio órgão ou em decorrência de legislação superveniente. 
Art. 61. Os créditos adicionais serão contabilizados como suplementares, 
especiais ou extraordinários, independentemente de a fonte utilizada para 
viabilizá-los ser o cancelamento de dotações.  
Art. 62. Os recursos alocados na Lei Orçamentária de 2010, com as 
destinações previstas no art. 12, incisos XI e XIII, desta Lei, somente 
poderão ser cancelados para a abertura de créditos suplementares ou 
especiais com outra finalidade mediante autorização específica do 
Congresso Nacional.  
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Art. 63. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme 
disposto no art. 167, § 2º, da Constituição, será efetivada, se necessária, 
mediante ato próprio de cada Poder e do Ministério Público da União, até 
31 de janeiro de 2010, observado o disposto no art. 59 desta Lei. 
Parágrafo único - Os créditos reabertos na forma do caput deste artigo serão 
incluídos no SIAFI, exclusivamente, por intermédio de transmissão de 
dados do SIDOR. 
Art. 64. O atendimento de programação cancelada nos termos do art. 93, § 
2º, desta Lei, far-se-á por intermédio da abertura de crédito suplementar.  
Art. 65. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, 
transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias 
aprovadas na Lei Orçamentária de 2010 e em créditos adicionais, em 
decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou 
desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas 
competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa 
por categoria de programação, conforme definida no art. 5º, § 1º, desta Lei, 
inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo 
detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza de despesa, 
fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso e de 
resultado primário.  
Parágrafo único - A transposição, transferência ou remanejamento não 
poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na 
Lei Orçamentária de 2010 ou em créditos adicionais, podendo haver, 
excepcionalmente, ajuste na classificação funcional. 
Art. 66 - Fica o Poder Executivo autorizado a adequar, justificadamente, 
mediante decreto, os códigos e atributos de atividades, projetos e operações 
especiais consignados na Lei Orçamentária de 2010 e em créditos adicionais 
aos constantes da Lei do Plano Plurianual – PPA, em caso de erro material 
de ordem técnica ou legal. 
Art. 67. As dotações destinadas à contrapartida nacional de empréstimos 
internos e externos, bem como ao pagamento de amortização, juros e outros 
encargos, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo, somente 
poderão ser remanejados para outras categorias de programação por meio 
da abertura de créditos adicionais por intermédio de projetos de lei.  
Parágrafo único - Os recursos de contrapartida de que trata o caput poderão 
ser remanejados para outras categorias de programação, por meio de 
decreto, observados os limites autorizados na Lei Orçamentária de 2010, 
desde que sejam destinados à contrapartida.  
Art. 68. Se o Projeto de Lei Orçamentária de 2010 não for sancionado pelo 
Presidente da República até 31 de dezembro de 2009, a programação dele 
constante poderá ser executada para o atendimento de:  
I – despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União, 
relacionadas na Seção I do Anexo V desta Lei;  
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II – bolsas de estudo no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq, da Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes e do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, e bolsas de residência médica e do 
Programa de Educação Tutorial – PET;  
III – pagamento de estagiários e de contratações temporárias por 
excepcional interesse público na forma da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 
1993;  
IV – ações de prevenção a desastres, classificadas na subfunção Defesa Civil;  
V – formação de estoques públicos vinculados ao programa de garantia dos 
preços mínimos; 
VI – despesas com a realização das eleições de 2010; 
VII – outras despesas correntes de caráter inadiável; e 
VIII – cota de importação de bens destinados à pesquisa científica e 
tecnológica, no valor fixado no exercício financeiro anterior pelo Ministério 
da Fazenda.  
§1º. As despesas descritas no inciso VII deste artigo estão limitadas a 1/12 
(um doze avos) do total de cada ação prevista no Projeto de Lei 
Orçamentária de 2010, multiplicado pelo número de meses decorridos até a 
sanção da respectiva lei.  
§2º. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 desta Lei aos recursos 
liberados na forma deste artigo.  
§3º. Na execução de outras despesas correntes de caráter inadiável, a que se 
refere o inciso VII do caput, o ordenador de despesa poderá considerar os 
valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2010 para fins do 
cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000.  
 
 

Seção IX 
Das disposições sobre a limitação orçamentária e financeira 

 
Art. 69. Os Poderes e o Ministério Público da União deverão elaborar e 
publicar por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei 
Orçamentária de 2010, cronograma anual de desembolso mensal, por órgão, 
nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000, com vistas ao 
cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.  
§1º. No caso do Poder Executivo, o ato referido no caput deste artigo e os 
que o modificarem conterão, em milhões de reais:  
I – metas quadrimestrais para o resultado primário dos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social;  
II – metas bimestrais de realização de receitas primárias, em atendimento ao 
disposto no art. 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000, discriminadas 
pelos principais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, as contribuições previdenciárias para o regime geral da 
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Previdência Social e para o regime próprio de previdência do servidor 
público, a contribuição para o salário-educação, as concessões e permissões, 
as compensações financeiras, as receitas próprias das fontes 50 e 81 e as 
demais receitas, identificando-se separadamente, quando cabível, as 
resultantes de medidas de combate à evasão e à sonegação fiscal, da 
cobrança da dívida ativa e da cobrança administrativa; 
III – cronograma de pagamentos mensais de despesas primárias à conta de 
recursos do Tesouro Nacional e de outras fontes, excluídas as despesas que 
constituem obrigação constitucional ou legal da União, constantes da Seção 
I do Anexo V desta Lei, ou custeadas com receitas de doações e convênios, e 
incluídos os restos a pagar, que deverão também ser discriminados em 
cronograma mensal à parte, distinguindo-se os processados dos não 
processados;  
IV – demonstrativo de que a programação atende às metas quadrimestrais e 
à meta de resultado primário estabelecida nesta Lei; e 
V – metas quadrimestrais para o resultado primário das empresas estatais 
federais, com as estimativas de receitas e despesas que o compõem, 
destacando as principais empresas e separando-se, nas despesas, os 
investimentos.  
§2º. Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais, precatórios e 
sentenças judiciais, os cronogramas anuais de desembolso mensal dos 
Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União terão 
como referencial o repasse previsto no art. 168 da Constituição, na forma de 
duodécimos.  
Art. 70. Se for necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação 
financeira, de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, o 
Poder Executivo apurará o montante necessário e informará a cada um dos 
órgãos referidos no art. 20 daquela Lei, até o 20º (vigésimo) dia após o 
encerramento do bimestre, observado o disposto no § 4º deste artigo.  
§1º. O montante da limitação a ser promovida por cada órgão referido no 
caput deste artigo será estabelecido de forma proporcional à participação de 
cada um no conjunto das dotações classificadas como despesas primárias 
fixadas na Lei Orçamentária de 2010, excluídas as relativas às:  
I – despesas que constituem obrigação constitucional ou legal da União 
integrantes da Seção I do Anexo V desta Lei;  
II – demais despesas ressalvadas da limitação de empenho, conforme o art. 
9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, integrantes da Seção II do 
Anexo V desta Lei;  
III – atividades dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público 
da União constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2010; e 
IV – dotações constantes da Lei Orçamentária de 2010 com o identificador 
de resultado primário 3, no montante previsto no art. 3º desta Lei, ou à 
conta de recursos de doações e convênios. 
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§2º. As exclusões de que tratam os incisos II e III do § 1º deste artigo 
aplicam-se integralmente, no caso de a estimativa atualizada da receita 
primária, demonstrada no relatório de que trata o § 4º deste artigo, ser igual 
ou superior àquela estimada no Projeto de Lei Orçamentária de 2010, e 
proporcionalmente à frustração da receita estimada no referido Projeto, no 
caso de a estimativa atualizada ser inferior.  
§3º. Os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público da União, 
com base na informação a que se refere o caput deste artigo, editarão ato, 
até o 30º (trigésimo) dia subsequente ao encerramento do respectivo 
bimestre, que estabeleça os montantes indisponíveis para empenho e 
movimentação financeira.  
§4º. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional e aos órgãos 
referidos no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, no mesmo prazo 
previsto no caput deste artigo, relatório que será apreciado pela Comissão 
Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, contendo:  
I – a memória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas 
primárias e a demonstração da necessidade da limitação de empenho e 
movimentação financeira nos percentuais e montantes estabelecidos por 
órgão;  
II – a revisão dos parâmetros e das projeções das variáveis de que tratam o 
inciso XXV do Anexo III e o Anexo de Metas Fiscais desta Lei; 
III – a justificação das alterações de despesas obrigatórias, explicitando as 
providências que serão adotadas quanto à alteração da respectiva dotação 
orçamentária, bem como os efeitos dos créditos extraordinários abertos;  
IV – os cálculos da frustração das receitas primárias, que terão por base 
demonstrativos atualizados de que trata o inciso XII do Anexo III desta Lei, 
e demonstrativos equivalentes, no caso das demais receitas, justificando os 
desvios em relação à sazonalidade originalmente prevista; e 
V – a estimativa atualizada do superávit primário das empresas estatais, 
acompanhada da memória dos cálculos para as empresas que responderem 
pela variação.  
§5º. Aplica-se somente ao Poder Executivo a limitação de empenho e 
movimentação financeira cuja necessidade seja identificada fora da 
avaliação bimestral, devendo o relatório a que se refere o § 4º deste artigo 
ser encaminhado ao Congresso Nacional no prazo de até 7 (sete) dias úteis, 
contados a partir da data em que entrar em vigor o respectivo ato.  
§6º. O restabelecimento dos limites de empenho e movimentação financeira 
será efetuado a qualquer tempo, devendo o relatório a que se refere o § 4º 
deste artigo ser encaminhado ao Congresso Nacional e aos órgãos referidos 
no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, no prazo de até 7 (sete) dias 
úteis, contados a partir da data em que entrar em vigor o respectivo ato.  
§7º. O decreto de limitação de empenho e movimentação financeira, editado 
na hipótese prevista no caput do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 
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2000, e no § 5º deste artigo, conterá as informações relacionadas no art. 69, § 
1º, desta Lei.  
§8º. O relatório a que se refere o § 4º deste artigo será elaborado e 
encaminhado também nos bimestres em que não houver limitação ou 
restabelecimento dos limites de empenho e movimentação financeira.  
§9º. O Poder Executivo prestará as informações adicionais para apreciação 
do relatório de que trata o § 4º deste artigo no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
do recebimento do requerimento formulado pela Comissão Mista de que 
trata o art. 166, § 1º, da Constituição.  
Art. 71. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação 
financeira, conforme o art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, as 
despesas:  
I – relativas às obrigações constitucionais e legais da União relacionadas na 
Seção I do Anexo V desta Lei;  
II – relacionadas como “Demais despesas ressalvadas” na Seção II do Anexo 
V desta Lei;  
III – custeadas com recursos provenientes de doações e convênios; e 
IV – (Vetado) 
Parágrafo único - As despesas de que trata o inciso II deste artigo poderão 
ser objeto da limitação prevista no caput em relação ao montante não 
excluído na forma do inciso II do § 1º do art. 70 desta Lei, observado o 
disposto no § 2º desse artigo.  
 
 

Capítulo IV 
Das disposições relativas à dívida pública federal 

 
Art. 72. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária 
refinanciada da União não poderá superar, no exercício de 2010, a variação 
do Índice Geral de Preços - Mercado – IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.  
Art. 73. As despesas com o refinanciamento da dívida pública federal serão 
incluídas na Lei Orçamentária de 2010, em seus anexos, e nos créditos 
adicionais separadamente das demais despesas com o serviço da dívida, 
constando o refinanciamento da dívida mobiliária em unidade orçamentária 
específica.  
Parágrafo único - Para os fins desta Lei, entende-se por refinanciamento o 
pagamento do principal, acrescido da atualização monetária da dívida 
pública federal, realizado com receita proveniente da emissão de títulos.  
Art. 74. Será consignada na Lei Orçamentária de 2010 e nos créditos 
adicionais estimativa de receita decorrente da emissão de títulos da dívida 
pública federal para fazer face, estritamente, a despesas com:  
I – o refinanciamento, os juros e outros encargos da dívida, interna e 
externa, de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro Nacional ou que 
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venham a ser de responsabilidade da União nos termos de resolução do 
Senado Federal;  
II – o aumento do capital de empresas e sociedades em que a União 
detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a 
voto e que não estejam incluídas no programa de desestatização; e 
III – outras despesas cuja cobertura com a receita prevista no caput deste 
artigo seja autorizada por lei ou medida provisória. 
Art. 75. Os recursos de operações de crédito contratadas junto aos 
organismos multilaterais que, por sua natureza, estão vinculados à execução 
de projetos com fontes orçamentárias internas deverão ser destinados à 
cobertura de despesas com amortização ou encargos da dívida externa ou à 
substituição de receitas de outras operações de crédito externas.  
 Parágrafo único - Aplica-se o disposto no caput às operações na 
modalidade Enfoque Setorial Amplo (Sector Wide Approach) do BIRD e 
aos Empréstimos por Desempenho (Performance Driven Loan) do BID.  
 
 

Capítulo V 
Das disposições relativas às despesas da União com pessoal e encargos 

sociais 
 
Art. 76. Para fins de apuração da despesa com pessoal, prevista no art. 18 da 
Lei Complementar nº 101, de 2000, deverão ser incluídas as despesas 
relativas à contratação de pessoal por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da Lei 
nº 8.745, de 1993, bem como as despesas com serviços de terceiros quando 
caracterizarem substituição de servidores e empregados públicos, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 87 desta Lei.  
Art. 77. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e o Ministério Público 
da União terão como base de projeção do limite para elaboração de suas 
propostas orçamentárias de 2010, relativo a pessoal e encargos sociais, a 
despesa com a folha de pagamento vigente em março de 2009, 
compatibilizada com as despesas apresentadas até esse mês e os eventuais 
acréscimos legais, inclusive o disposto nos arts. 82, 83 e 84 desta Lei, ou 
outro limite que vier a ser estabelecido por legislação superveniente.  
Parágrafo único - Aos limites estabelecidos, na forma do caput, serão 
acrescidas, na Justiça Eleitoral, as despesas necessárias à realização das 
eleições de 2010, que deverão constar de programação específica.  
Art. 78. O Poder Executivo, por intermédio do órgão central do Sistema de 
Pessoal Civil – SIPEC, publicará, até 31 de outubro de 2009, com base na 
situação vigente em 31 de agosto de 2009, e manterá atualizada, nos 
respectivos sítios na internet, além da estrutura remuneratória, tabela com 
os totais, por níveis, de cargos efetivos, comissionados e funções de 
confiança integrantes do quadro geral de pessoal civil, demonstrando, por 
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órgão, autarquia e fundação, os quantitativos de cargos efetivos vagos e 
ocupados por servidores estáveis e não estáveis e os quantitativos de cargos 
em comissão e funções de confiança vagos e ocupados por servidores com e 
sem vínculo com a Administração Pública Federal, comparando-os com os 
quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações 
percentuais.  
§1º. Os Poderes Legislativo e Judiciário, assim como o Ministério Público da 
União, observarão o cumprimento do disposto neste artigo, mediante atos 
próprios dos dirigentes máximos de cada órgão, destacando, inclusive, as 
entidades vinculadas da administração indireta.  
§2º. Os cargos transformados após 31 de agosto de 2009 serão incorporados 
à tabela referida neste artigo.  
§3º. Não serão considerados como cargos e funções vagos, para efeito deste 
artigo, as autorizações legais para a criação de cargos efetivos e em 
comissão e funções de confiança cuja efetividade esteja sujeita à 
implementação das condições de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição.  
§4º. Os Poderes, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público da 
União também divulgarão na internet, até 31 de janeiro de 2010, e manterão 
atualizada nos respectivos sítios a relação completa de membros e demais 
agentes públicos, efetivos ou não. 
§5º. Constarão da relação a que se refere o § 4º deste artigo, pelo menos: 
I – nome completo e número de identificação funcional; 
II – cargo e função; 
III – lotação; e 
IV – ato de nomeação ou contratação e a respectiva data de publicação. 
§6º. As disposições deste artigo aplicam-se também à administração 
indireta, incluindo agências reguladoras e conselhos de administração e 
fiscal. 
§7º. Os instrumentos de contratação de serviços terceirizados deverão 
prever o fornecimento pela empresa contratada de informações contendo o 
nome completo, cargo ou atividade exercida, lotação e local de exercício dos 
empregados na contratante, para fins de divulgação na internet nas 
condições estabelecidas pelo § 4º deste artigo. 
§8º. O disposto no § 4º deste artigo não se aplica aos casos de agentes 
públicos cujo exercício profissional é protegido por sigilo, em atendimento à 
legislação vigente.  
Art. 79. No exercício de 2010, observado o disposto no art. 169 da 
Constituição e no art. 82 desta Lei, somente poderão ser admitidos 
servidores se, cumulativamente:  
I – existirem cargos e empregos públicos vagos a preencher, demonstrados 
na tabela a que se refere o art. 78 desta Lei, considerados os cargos 
transformados, previstos no § 2º do mesmo artigo, bem como aqueles 
criados de acordo com o art. 82 desta Lei, ou se houver vacância, após 31 de 
agosto de 2009, dos cargos ocupados constantes da referida tabela;  
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II – houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da 
despesa; e 
III – for observado o limite previsto no art. 77 desta Lei.  
Art. 80. No exercício de 2010, a realização de serviço extraordinário, quando 
a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites 
referidos no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, exceto para o caso 
previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição, somente poderá ocorrer 
quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos 
decorrentes de situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a 
sociedade.  
Parágrafo único - A autorização para a realização de serviço extraordinário, 
no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste 
artigo, é de exclusiva competência do Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.  
Art. 81. Os projetos de lei e medidas provisórias relacionados a aumento de 
gastos com pessoal e encargos sociais, inclusive transformação de cargos, a 
que se refere o art. 78, § 2º, desta Lei, deverão ser acompanhados de: 
I – declaração do proponente e do ordenador de despesas, com as premissas 
e metodologia de cálculo utilizadas, conforme estabelecem os arts. 16 e 17 
da Lei Complementar nº 101, de 2000, que demonstre a existência de 
autorização e a observância dos limites de que trata o Anexo previsto no 
caput do art. 82 desta Lei;  
II – simulação que demonstre o impacto da despesa com a medida proposta, 
destacando ativos, inativos e pensionistas;  
III – manifestação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no 
caso do Poder Executivo, e dos órgãos próprios dos Poderes Legislativo e 
Judiciário e do Ministério Público da União, sobre o mérito e o impacto 
orçamentário e financeiro; e 
IV – parecer sobre o atendimento aos requisitos deste artigo, do Conselho 
Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, de que 
trata o art. 103-B e 130-A da Constituição, tratando-se, respectivamente, de 
projetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário e do Ministério Público da 
União.  
§1º. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput aos projetos de lei 
referentes ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público Federal.  
§2º. Os projetos de lei ou medidas provisórias previstos neste artigo não 
poderão conter dispositivo com efeitos financeiros retroativos a exercícios 
anteriores à sua entrada em vigor.  
Art. 82. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da 
Constituição, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas 
as despesas com pessoal relativas a concessões de quaisquer vantagens, 
aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, 
alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações a 
qualquer título, até o montante das quantidades e limites orçamentários 
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constantes de anexo discriminativo específico da Lei Orçamentária de 2010, 
cujos valores deverão constar da programação orçamentária e ser 
compatíveis com os limites da Lei Complementar nº 101, de 2000.  
§1º. O Anexo a que se refere o caput conterá autorização somente quando 
amparada por projeto de lei ou medida provisória, cuja tramitação seja 
iniciada no Congresso Nacional até 31 de agosto de 2009, e terá os limites 
orçamentários correspondentes discriminados, por Poder e Ministério 
Público da União e, quando for o caso, por órgão referido no art. 20 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, com as respectivas:  
I – quantificações, para a criação de cargos, funções e empregos, 
identificando especificamente o projeto de lei, a medida provisória ou a lei 
correspondente; 
II – quantificações para o provimento de cargos, funções e empregos, 
especificando, no caso do primeiro provimento, o projeto de lei, a medida 
provisória ou a lei correspondente; e 
III – especificações, relativas a vantagens, aumentos de remuneração e 
alterações de estruturas de carreira, identificando o projeto de lei, a medida 
provisória ou a lei correspondente.  
§2º. O Anexo de que trata o § 1º deste artigo considerará, de forma 
segregada, provimento e criação de cargos, funções e empregos e será 
acompanhado dos valores relativos à despesa anualizada, facultada sua 
atualização, durante a apreciação do projeto, pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, no prazo fixado pelo art. 166, § 5º, da 
Constituição. 
§3º. Para fins de elaboração do anexo específico previsto no caput deste 
artigo, os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público da União 
informarão e os órgãos setoriais do Sistema de Planejamento e de 
Orçamento Federal submeterão a relação das modificações pretendidas à 
Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, junto com suas respectivas propostas orçamentárias, 
demonstrando a compatibilidade das modificações com as referidas 
propostas e com o disposto na Lei Complementar nº 101, de 2000.  
§4º. Os Poderes e o Ministério Público da União publicarão, até 30 (trinta) 
dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2010, demonstrativo dos 
saldos das autorizações para provimento de cargos, empregos e funções, 
mencionadas no caput deste artigo, constantes do anexo específico da Lei 
Orçamentária de 2009, que poderão ser utilizadas no exercício de 2010, 
desde que comprovada a existência de disponibilidade orçamentária para o 
atendimento dos respectivos impactos orçamentários no exercício de 2010. 
§5º. Na utilização das autorizações previstas no caput deste artigo, bem 
como na apuração dos saldos de que trata o § 4º deste artigo, deverão ser 
considerados os atos praticados em decorrência de decisões judiciais.  
§6º. A implementação das alterações nas despesas de pessoal e encargos 
sociais, previstas no art. 81 desta Lei, fica condicionada à observância dos 
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limites fixados para o exercício de 2010 e desde que haja dotação 
autorizada, nos termos deste artigo, igual ou superior à metade do impacto 
orçamentário-financeiro anualizado.  
§7º. Os projetos de lei e medidas provisórias que criarem cargos, empregos 
ou funções a serem providos além do exercício em que forem editados 
deverão conter cláusula suspensiva de sua eficácia até constar a autorização 
e dotação em anexo da lei orçamentária correspondente ao exercício em que 
forem providos. 
Art. 83. Fica autorizada, nos termos da Lei nº 10.331, de 18 de dezembro de 
2001, a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos 
servidores ativos e inativos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
bem como do Ministério Público da União, das autarquias e fundações 
públicas federais, cujo percentual será definido em lei específica.  
Art. 84. Fica autorizada a revisão da remuneração dos militares ativos e 
inativos e pensionistas, cujo percentual será definido em lei específica.  
Art. 85. O pagamento de quaisquer aumentos de despesa com pessoal 
decorrente de medidas administrativas ou judiciais que não se enquadrem 
nas exigências dos arts. 77, 80, 82, 83 e 84 desta Lei dependerá de abertura 
de créditos adicionais.  
Art. 86. O relatório bimestral de execução orçamentária de que trata o art. 
165, § 3º, da Constituição conterá, em anexo, a discriminação das despesas 
com pessoal e encargos sociais, inclusive o quantitativo de pessoal, de modo 
a evidenciar os valores despendidos com vencimentos e vantagens fixas, 
despesas variáveis, encargos com pensionistas e inativos e encargos sociais 
para as seguintes categorias:  
I – pessoal civil da administração direta;  
II – pessoal militar;  
III – servidores das autarquias;  
IV – servidores das fundações;  
V – empregados de empresas que integrem os Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social; e 
VI – despesas com cargos em comissão.  
§1º. A Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão expedirá normas para a unificação e consolidação das 
informações relativas a despesas de pessoal e encargos sociais do Poder 
Executivo.  
§2º. Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público 
da União encaminharão, em meio magnético, à referida Secretaria, 
informações referentes ao quantitativo de servidores e despesas de pessoal e 
encargos sociais, conforme modelo estabelecido por ela.  
Art. 87. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com 
pessoal. 
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Parágrafo único - Não se considera como substituição de servidores e 
empregados públicos, para efeito do caput deste artigo, os contratos de 
serviços de terceiros relativos a atividades que, simultaneamente:  
I – sejam acessórias, instrumentais ou complementares às atribuições legais 
do órgão ou entidade, na forma prevista em regulamento; 
II – não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de 
pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, 
ou sejam relativas a cargo ou categoria extintos, total ou parcialmente; e 
III – não caracterizem relação direta de emprego.  
Art. 88. Aplicam-se aos militares das Forças Armadas o disposto no art. 81 
desta Lei e, no que couber, os demais dispositivos deste Capítulo.  

 
 

Capítulo VI 
Da política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de 

fomento 

 
Art. 89. As agências financeiras oficiais de fomento, respeitadas suas 
especificidades, observarão as seguintes prioridades:  
I – para a Caixa Econômica Federal, redução do déficit habitacional e 
melhoria das condições de vida das populações mais carentes, 
especialmente quando beneficiam idosos, pessoas portadoras de deficiência 
e mulheres chefes de família, via financiamentos a projetos habitacionais de 
interesse social, projetos de investimentos em saneamento básico e 
desenvolvimento da infraestrutura urbana e rural;  
II – para o Banco do Brasil S.A., aumento da oferta de alimentos para o 
mercado interno, especialmente de alimentos integrantes da cesta básica e 
por meio de incentivos a programas de agricultura familiar, e da oferta de 
produtos agrícolas para exportação e intensificação das trocas 
internacionais do Brasil com seus parceiros;  
III – para o Banco do Nordeste do Brasil S.A., Banco da Amazônia S.A., 
Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal, estímulo à criação de 
empregos e ampliação da oferta de produtos de consumo popular, 
mediante apoio à expansão e ao desenvolvimento das cooperativas de 
trabalhadores artesanais, do extrativismo, do manejo de florestas de baixo 
impacto, da agricultura de pequeno porte, da pesca e das micro, pequenas e 
médias empresas;  
IV – para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES:  
a) desenvolvimento das cooperativas de produção, micro, pequenas e 
médias empresas, tendo como meta o crescimento de 50% (cinquenta por 
cento) das aplicações destinadas a esses segmentos, em relação à média dos 
3 (três) últimos exercícios, desde que haja demanda habilitada;  
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b) financiamento de programas do Plano Plurianual 2008-2011, 
especialmente as atividades produtivas que propiciem a redução das 
desigualdades de gênero e étnico-raciais;  
c) reestruturação produtiva, com vistas a estimular a competitividade 
interna e externa das empresas nacionais, bem como o apoio a setores 
prejudicados pela valorização cambial da moeda nacional; 
d) financiamento nas áreas de saúde, educação, meio ambiente e 
infraestrutura, incluindo o transporte urbano, a navegação de cabotagem e a 
expansão das redes urbanas de distribuição de gás canalizado e os projetos 
do setor público, em complementação aos gastos de custeio; 
e) financiamento para investimentos na área de geração e transmissão de 
energia elétrica, transporte de gás natural por meio de gasodutos, bem 
como para programas relativos à eficiência no uso das fontes de energia, 
inclusive fontes alternativas;  
f) financiamento para projetos geológicos e geotécnicos associados a 
programas municipais de melhoria da gestão territorial e de identificação 
de áreas de risco;  
g) redução das desigualdades regionais, sociais, étnico-raciais e de gênero, 
por meio do apoio à implantação e expansão das atividades produtivas;  
h) financiamento para o apoio à expansão e ao desenvolvimento das 
empresas de economia solidária, dos arranjos produtivos locais e das 
cooperativas, bem como dos empreendimentos afro-brasileiros e indígenas;  
i) financiamento à geração de renda e de emprego por meio do 
microcrédito, com ênfase nos empreendimentos afro-brasileiros, indígenas 
ou protagonizados por mulheres;  
j) desenvolvimento de projetos de produção e distribuição de gás nacional e 
biocombustíveis nacionais; 
k) financiamento para os setores têxtil, moveleiro, fruticultor e coureiro-
calçadista, tendo como meta o crescimento de 50% (cinquenta por cento) 
das aplicações destinadas a esses segmentos, em relação à média dos 3 (três) 
últimos exercícios, desde que haja demanda habilitada; e 
l) financiamento de projetos voltados para substituição de importação nas 
cadeias produtivas nos setores de maquinaria industrial, equipamento 
móvel de transporte, máquinas e ferramentas, eletroeletrônicos, produtos 
químicos e farmacêuticos e de matérias-primas para a agricultura; 
V – para a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP e o BNDES, 
promoção do desenvolvimento da infraestrutura e da indústria, da 
agricultura e da agroindústria, com ênfase no fomento à pesquisa, à 
capacitação científica e tecnológica, à melhoria da competitividade da 
economia, à estruturação de unidades e sistemas produtivos orientados 
para o fortalecimento do Mercosul e à geração de empregos; e 
VI – para o Banco da Amazônia S.A., Banco do Nordeste do Brasil S.A. e 
Banco do Brasil S.A., redução das desigualdades sociais, de gênero, étnico-
raciais, inter e intra-regionais, nas Regiões Norte, Nordeste, com ênfase na 
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região do semi-árido, e Centro-Oeste do País, mediante apoio a projetos 
voltados para o melhor aproveitamento das oportunidades de 
desenvolvimento econômico-social e maior eficiência dos instrumentos 
gerenciais dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte – FNO, 
do Nordeste – FNE e do Centro-Oeste – FCO.  
§1º. A concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou 
financiamentos pelas agências financeiras oficiais de fomento não serão 
permitidas:  
I – às empresas e entidades do setor privado ou público, inclusive aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às suas entidades 
da Administração indireta, fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista e demais empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, que 
estejam inadimplentes com a União, seus órgãos e entidades das 
Administrações direta e indireta e com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço;  
II – à aquisição de ativos públicos incluídos no Plano Nacional de 
Desestatização;  
III – à importação de produtos ou serviços com similar nacional detentor de 
qualidade e preço equivalentes, exceto se demonstrada, manifestamente, a 
impossibilidade do fornecimento do produto ou prestação do serviço por 
empresa com sede no País; e 
IV – às instituições cujos dirigentes sejam condenados por assédio moral ou 
sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra o meio 
ambiente.  
§2º. Em casos excepcionais, o BNDES poderá, no processo de privatização, 
financiar o comprador, desde que autorizado por lei específica.  
§3º. Integrarão o relatório de que trata o art. 165, § 3º, da Constituição, 
demonstrativos consolidados relativos a empréstimos e financiamentos, 
inclusive a fundo perdido, dos quais constarão, discriminados por região, 
unidade da Federação, setor de atividade, porte do tomador e origem dos 
recursos aplicados, em consonância com o inciso XVI do Anexo III desta Lei:  
I – saldos anteriores;  
II – concessões no período;  
III – recebimentos no período, discriminando-se amortizações e encargos; e 
IV – saldos atuais.  
§4º. O Poder Executivo demonstrará, em audiência pública perante a 
Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, em maio e 
setembro, convocada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a 
aderência das aplicações dos recursos das agências financeiras oficiais de 
fomento de que trata este artigo à política estipulada nesta Lei, bem como a 
execução do plano de aplicação previsto no inciso XVI do Anexo III desta 
Lei.  
§5º. As agências financeiras oficiais de fomento deverão ainda:  
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I – manter atualizados, na internet, relatórios de suas operações de crédito, 
detalhados na forma do inciso XVI do Anexo III desta Lei;  
II – observar a diretriz de redução dos níveis de desemprego, bem como das 
desigualdades de gênero, raça, etnia, geracional, regional e de pessoas com 
deficiência, quando da aplicação de seus recursos;  
III – publicar relatório anual do impacto de suas operações de crédito no 
combate às desigualdades mencionadas no inciso anterior; e 
IV – considerar, como prioritárias, para a concessão de empréstimos ou 
financiamentos, as empresas que desenvolverem projetos de 
responsabilidade sócio-ambiental.  
Art. 90. Os encargos dos empréstimos e financiamentos concedidos pelas 
agências não poderão ser inferiores aos respectivos custos de captação e de 
administração, ressalvado o previsto na Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 
1989.  
 
 

Capítulo VII 
Das disposições sobre alterações na legislação tributária 

 
Art. 91. O projeto de lei ou medida provisória que conceda ou amplie 
incentivo ou benefício de natureza tributária somente será aprovado ou 
editada, respectivamente, se atendidas as exigências do art. 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000.  
§1º. Os projetos de lei aprovados ou medidas provisórias editadas no 
exercício de 2010, que concedam renúncia de receitas da União ou vinculem 
receitas a despesas, órgãos ou fundos, devem viger por, no máximo, 5 
(cinco) anos.  
§ 2º. (Vetado)  
Art. 92. São considerados incentivos ou benefícios de natureza tributária, 
para os fins do art. 91 desta Lei, os gastos governamentais indiretos 
decorrentes do sistema tributário vigente que visem atender objetivos 
econômicos e sociais, explicitados na norma que desonera o tributo, 
constituindo-se exceção ao sistema tributário de referência e que alcancem, 
exclusivamente, determinado grupo de contribuintes, produzindo a 
redução da arrecadação potencial e, consequentemente, aumentando a 
disponibilidade econômica do contribuinte.  
Art. 93. Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária de 2010 e 
da respectiva Lei, poderão ser considerados os efeitos de propostas de 
alterações na legislação tributária e das contribuições, inclusive quando se 
tratar de desvinculação de receitas, que sejam objeto de proposta de 
emenda constitucional, de projeto de lei ou de medida provisória que esteja 
em tramitação no Congresso Nacional.  
§1º. Se estimada a receita, na forma deste artigo, no Projeto de Lei 
Orçamentária de 2010:  
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I – serão identificadas as proposições de alterações na legislação e 
especificada a variação esperada na receita, em decorrência de cada uma 
das propostas e seus dispositivos; e 
II – será identificada a despesa condicionada à aprovação das respectivas 
alterações na legislação.  
§2º. Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam 
parcialmente, até 60 (sessenta) dias após a publicação da Lei Orçamentária 
de 2010, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, as 
dotações à conta das referidas receitas serão canceladas, mediante decreto, 
nos 30 (trinta) dias subsequentes, observados os critérios a seguir 
relacionados, para aplicação sequencial obrigatória e cancelamento linear, 
até ser completado o valor necessário para cada fonte de receita:  
I – de até 100% (cem por cento) das dotações relativas aos novos subtítulos 
de projetos;  
II – de até 60% (sessenta por cento) das dotações relativas aos subtítulos de 
projetos em andamento;  
III – de até 25% (vinte e cinco por cento) das dotações relativas às ações de 
manutenção;  
IV – dos restantes 40% (quarenta por cento) das dotações relativas aos 
subtítulos de projetos em andamento; e 
V – dos restantes 75% (setenta e cinco por cento) das dotações relativas às 
ações de manutenção.  
§3º. A troca das fontes de recursos condicionadas, constantes da Lei 
Orçamentária de 2010, pelas respectivas fontes definitivas, cujas alterações 
na legislação foram aprovadas, será efetuada até 30 (trinta) dias após a 
publicação da mencionada Lei ou das referidas alterações.  
§4º. No caso de não aprovação das propostas de alteração previstas no 
caput, poderá ser efetuada a substituição das fontes condicionadas por 
excesso de arrecadação de outras fontes, inclusive de operações de crédito, 
ou por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício 
anterior, antes do cancelamento previsto no § 2º deste artigo. 
§5º. O projeto de lei ou medida provisória que institua ou altere tributo 
somente será aprovado ou editada, respectivamente, se acompanhada da 
correspondente demonstração da estimativa do impacto na arrecadação, 
devidamente justificada.  
§6º (Vetado)  
 
 

Capítulo VIII 
Das disposições sobre a fiscalização pelo poder legislativo e sobre as 

obras e serviços com indícios de irregularidades graves 

 
Art. 94. A programação constante do Projeto de Lei Orçamentária de 2010 e 
da respectiva Lei poderá contemplar subtítulos relativos a obras e serviços 
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com indícios de irregularidades graves, permanecendo a execução física, 
orçamentária e financeira dos contratos, convênios, etapas, parcelas ou 
subtrechos em que foram identificados os indícios condicionada à adoção 
de medidas saneadoras pelo órgão ou entidade responsável, sujeitas à 
prévia deliberação da Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da 
Constituição. 
§1º. Para os efeitos desta Lei, entendem-se por:  
I – execução física, a realização da obra, fornecimento do bem ou prestação 
do serviço;  
II – execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive 
sua inscrição em restos a pagar;  
III – execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a 
pagar; e 
V – indícios de irregularidades graves, os atos e fatos que, sendo 
materialmente relevantes em relação ao valor total contratado, tendo 
potencialidade de ocasionar prejuízos ao erário ou a terceiros e 
enquadrando-se em pelo menos uma das condições seguintes, recomendem 
o bloqueio preventivo das execuções física, orçamentária e financeira do 
contrato, convênio ou instrumento congênere, ou de etapa, parcela, trecho 
ou subtrecho da obra ou serviço: 
a) possam ensejar nulidade de procedimento licitatório ou de contrato; ou 
b) configurem graves desvios relativamente aos princípios a que está 
submetida a Administração Pública.  
§2º. Não constarão do Anexo a que se refere o § 2º do art. 9º desta Lei e não 
estarão sujeitos a bloqueio da execução os casos para os quais tenham sido 
apresentadas garantias suficientes à cobertura integral dos prejuízos 
potenciais ao erário, nos termos da legislação pertinente.  
§3º. Os pareceres da Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da 
Constituição, acerca de obras e serviços com indícios de irregularidades 
graves, deverão ser fundamentados, explicitando as razões da deliberação.  
§4º. Os ordenadores de despesa e os órgãos setoriais de contabilidade 
deverão providenciar o bloqueio, no SIAFI ou no SIASG, das dotações 
orçamentárias, das autorizações para execução e dos pagamentos relativos 
aos subtítulos de que trata o caput deste artigo, permanecendo nessa 
situação até a deliberação em contrário da Comissão Mista nos termos deste 
artigo. 
§5º. A inclusão, no Projeto de Lei Orçamentária de 2010 e na respectiva Lei, 
assim como em créditos adicionais, de subtítulos relativos a obras e serviços 
com indícios de irregularidades graves obedecerá, sempre que possível, à 
mesma classificação orçamentária constante das Leis Orçamentárias 
anteriores, ajustada à Lei do Plano Plurianual, conforme o caso.  
§6º. Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, às alterações 
decorrentes de créditos adicionais e à execução física e financeira das obras 
ou serviços cujas despesas foram inscritas em restos a pagar.  
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Art. 95. Para fins do disposto no art. 59, §1º, inciso I, da Lei Complementar 
nº 101, de 2000 e nos arts. 9º, § 2º e 94 desta Lei, o Tribunal de Contas da 
União encaminhará à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e aos órgãos setoriais do Sistema de 
Planejamento e de Orçamento Federal, até 1º de agosto de 2009, a relação 
das obras e serviços com indícios de irregularidades graves, especificando 
as classificações institucional, funcional e programática vigentes, com os 
respectivos números dos contratos e convênios, na forma do Anexo VI da 
Lei Orçamentária de 2009.  
§1º. É obrigatória a especificação dos contratos, convênios ou editais 
relativos às etapas, parcelas ou subtrechos nos quais foram identificados 
indícios de irregularidades graves. 
§2º. Para efeito do que dispõe o art. 97, § 4º, desta Lei, o Tribunal de Contas 
da União encaminhará informações nas quais constará pronunciamento 
conclusivo quanto aos indícios de irregularidades graves que não se 
confirmaram e ao saneamento de irregularidades. 
Art. 96. O Tribunal de Contas da União enviará à Comissão Mista de que 
trata o art. 166, § 1º, da Constituição, até 30 (trinta) dias após o 
encaminhamento da Proposta Orçamentária de 2010, informações recentes 
sobre a execução física das obras e serviços que tenham sido objeto de 
fiscalização nas quais foram identificados indícios de irregularidades 
graves, inclusive na forma de banco de dados.  
§1º. A seleção das obras e serviços a serem fiscalizados deve considerar, 
entre outros fatores, o valor empenhado no exercício de 2008 e o fixado para 
2009, os projetos de grande vulto, a regionalização do gasto, o histórico de 
irregularidades pendentes obtido a partir de fiscalizações anteriores, a 
reincidência de irregularidades cometidas e as obras contidas no Anexo VI 
da Lei Orçamentária de 2009, que não foram objeto de deliberação do 
Tribunal de Contas da União pela regularidade durante os 12 (doze) meses 
anteriores à data da publicação desta Lei. 
§2º. O Tribunal de Contas da União deverá, adicionalmente, enviar 
informações sobre outras obras nas quais tenham sido constatados indícios 
de irregularidades graves em outros procedimentos fiscalizatórios 
realizados nos últimos 12 (doze) meses, contados da publicação desta Lei, 
com o grau de detalhamento definido no § 3º deste artigo. 
§3º. Das informações referidas no caput deste artigo constarão, para cada 
obra fiscalizada, sem prejuízo de outros dados considerados relevantes pelo 
Tribunal de Contas da União:  
I – as classificações institucional, funcional e programática, atualizadas de 
acordo com a Lei Orçamentária de 2009; 
II – sua localização e especificação, com as etapas, as parcelas ou os 
subtrechos e seus respectivos contratos e convênios, conforme o caso, o 
CNPJ e a razão social da empresa responsável pela execução da obra ou 
serviço, nos quais foram identificadas irregularidades;  
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III – a natureza e a classificação dos indícios de irregularidades de acordo 
com sua gravidade, bem como pronunciamento, acerca da estimativa do 
valor potencial do prejuízo ao erário e elementos que recomendem a 
paralisação preventiva da obra, com fundamento no art. 94, § 1º, inciso IV, 
desta Lei;  
IV – as providências já adotadas pelo Tribunal de Contas da União quanto 
às irregularidades;  
V – o percentual de execução físico-financeira;  
VI – a estimativa do valor necessário para conclusão;  
VII – a manifestação prévia do órgão ou entidade fiscalizada e a 
correspondente avaliação preliminar do Tribunal de Contas da União; 
VIII – conteúdo das eventuais alegações de defesa apresentadas e sua 
apreciação; e 
IX – as eventuais garantias de que trata o § 2º do art. 94, identificando o tipo 
e o valor. 
§4º. O Tribunal de Contas da União encaminhará à Comissão referida no 
caput deste artigo relatórios de atualização das informações fornecidas, sem 
prejuízo da atualização das informações relativas às deliberações proferidas 
para as obras ou serviços cuja execução apresente indícios de 
irregularidades graves, em 30 de novembro de 2009, disponibilizando, 
nessa oportunidade, o relatório atualizado na sua página na internet, até a 
aprovação da Lei Orçamentária de 2010.  
§5º. As unidades orçamentárias responsáveis por obras e serviços que 
constem, em dois ou mais exercícios, do Anexo a que se refere o § 2º do art. 
9º desta Lei devem informar a Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, 
da Constituição, até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da Proposta 
Orçamentária de 2010, as providências tomadas para sanar as 
irregularidades apontadas.  
§6º. Sempre que a informação encaminhada pelo Tribunal de Contas da 
União, nos termos do § 4º, implicar reforma de deliberação anterior, 
deverão ser evidenciadas a decisão reformada e a correspondente decisão 
reformadora. 
Art. 97. A Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, 
poderá realizar audiências públicas com vistas a subsidiar as deliberações 
acerca da inclusão ou exclusão dos subtítulos relativos a obras e serviços 
com indícios de irregularidades graves, ainda não comprovados, no Anexo 
de que trata o § 2º, do art. 9º, desta Lei. 
§1º. Serão convidados para as audiências os representantes dos órgãos e 
entidades envolvidos, que poderão expor as medidas saneadoras já 
tomadas e as razões pelas quais as obras sob sua responsabilidade não 
devam ser paralisadas, acompanhadas da justificação por escrito. 
§2º. A deliberação da CMO que resulte na continuidade da execução de 
subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades 
graves ainda não sanados dependerá de prévia realização da audiência 

LEI Nº 12.017



555 
 

pública prevista no caput deste artigo, quando também poderão ser 
avaliados os prejuízos potenciais da paralisação para a sociedade. 
§3º. A decisão pela paralisação ou pela continuidade de obras ou serviços 
com indícios de irregularidades graves, nos termos do § 2º deste artigo, se 
dará sem prejuízo da continuidade das ações de fiscalização e da apuração 
de responsabilidades dos gestores que lhes deram causa. 
§4º. Após a publicação da lei orçamentária de 2010, as alterações do Anexo 
de obras e serviços com indícios de irregularidades graves dar-se-ão 
mediante Decreto Legislativo com base na deliberação da Comissão Mista a 
que se refere o art. 166, § 1º, da Constituição, cabendo à mesma divulgar, 
pela internet, a relação atualizada das obras e serviços de que trata o caput 
deste artigo. 
Art. 98. Durante o exercício de 2010, o Tribunal de Contas da União 
remeterá ao Congresso Nacional, no prazo de até 15 (quinze) dias da 
constatação, informações relativas a novos indícios de irregularidades 
graves identificados em subtítulos constantes da Lei Orçamentária de 2010 e 
às alterações ocorridas nos subtítulos com execuções física, orçamentária e 
financeira bloqueadas, acompanhadas de subsídios que permitam a análise 
da conveniência e oportunidade de bloqueio ou liberação das respectivas 
execuções.  
§1º. O Tribunal de Contas da União disponibilizará à Comissão Mista de 
que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, acesso ao seu sistema eletrônico de 
fiscalização de obras e serviços.  
§2º. Os processos que tenham por objeto o exame de obras ou serviços nos 
quais foram constatados indícios de irregularidades graves serão instruídos 
e apreciados prioritariamente pelo Tribunal de Contas da União, com vistas 
a garantir decisão que indique, de forma expressa, se as irregularidades 
inicialmente apontadas foram confirmadas e se o empreendimento 
questionado poderá ter continuidade sem risco de prejuízos significativos 
ao erário, no prazo de até 4 (quatro) meses, contado da comunicação 
prevista no caput deste artigo. 
§3º. Caso o empreendimento não possa ter continuidade, a decisão 
mencionada no § 2º deste artigo deverá relacionar todas as medidas a serem 
adotadas pelos responsáveis, com vistas ao saneamento das irregularidades 
graves.  
§4º. Após a manifestação do órgão ou entidade responsável quanto ao 
cumprimento das medidas corretivas, o Tribunal de Contas da União 
deverá se pronunciar sobre o efetivo cumprimento dos termos da sua 
decisão, no prazo de até 3 (três) meses, contado da data de entrega da citada 
manifestação. 
§5º. Na impossibilidade de cumprimento dos prazos estipulados nos §§ 2º e 
4º deste artigo, o Tribunal de Contas da União deverá informar e justificar 
ao Congresso Nacional as motivações do atraso. 
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§6º. O Tribunal de Contas da União encaminhará, até 15 de maio de 2010, à 
Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição relatório 
contendo as medidas saneadoras adotadas e as pendências que ainda 
impedem a continuidade da execução dos subtítulos relativos a obras e 
serviços com indícios de irregularidades graves que se encontram 
bloqueados preventivamente. 
§7º. A Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição realizará 
audiências públicas, na forma do art. 97, para subsidiar a apreciação do 
relatório de que trata o § 6º deste artigo. 
Art. 99. O bloqueio preventivo da execução orçamentária e financeira de 
dotações aprovadas na lei orçamentária e seus créditos adicionais observará 
o disposto nesta Lei. 
Art. 100. O Tribunal de Contas da União enviará à Comissão Mista de que 
trata o art. 166, § 1º, da Constituição, até 30 (trinta) dias após o 
encaminhamento da Proposta Orçamentária de 2010, quadro-resumo 
relativo à qualidade da implementação e ao alcance de metas e objetivos 
dos programas e ações governamentais objeto de auditorias operacionais 
realizadas, para subsidiar a discussão do Projeto de Lei Orçamentária de 
2010.  
Art. 101. As contas de que trata o art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 
2000, serão prestadas pelos Presidentes da República, dos órgãos do Poder 
Legislativo, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, 
consolidando as dos respectivos Tribunais, e pelo Chefe do Ministério 
Público da União e deverão ser apresentadas ao Congresso Nacional dentro 
de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão legislativa, que, exceto no 
caso previsto no § 2º do art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 2000, as 
encaminhará ao Tribunal de Contas da União, para elaboração dos 
respectivos pareceres prévios, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias do seu 
recebimento.  
Art. 102. Com vistas à apreciação da Proposta Orçamentária de 2010, ao 
acompanhamento e a fiscalização orçamentária a que se refere o art. 166, § 
1º, inciso II, da Constituição, será assegurado aos membros e órgãos 
competentes dos Poderes da União, inclusive ao Tribunal de Contas da 
União, ao Ministério Público Federal e à Controladoria-Geral da União, o 
acesso irrestrito, para consulta, aos seguintes sistemas ou informações, bem 
como o recebimento de seus dados, em meio digital:  
I – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – 
SIAFI;  
II – Sistema Integrado de Dados Orçamentários – SIDOR;  
III – Sistema de Análise Gerencial da Arrecadação – ANGELA, bem como as 
estatísticas de dados agregados relativos às informações constantes das 
declarações de imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, respeitado o 
sigilo fiscal do contribuinte;  
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IV – Sistema Integrado de Tratamento Estatístico de Séries Estratégicas – 
SINTESE;  
V – Sistemas de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano 
Plurianual – SIGPLAN;  
VI – Sistema de Informação das Estatais – SIEST;  
VII – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG;  
VIII – Sistema de Informações Gerenciais de Arrecadação – INFORMAR; 
IX – Cadastro das entidades qualificadas como Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público – OSCIP, mantido pelo Ministério da Justiça;  
X – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;  
XI – Sistema de Informação e Apoio à Tomada de Decisão – SINDEC, do 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT; 
XII – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV;  
XIII – Sistema de Monitoramento do Programa de Aceleração do 
Crescimento – SISPAC; e 
XIV – Sistema de Acompanhamento de Contratos – SIAC, do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT. 
§1º. As entidades sem fins lucrativos, credenciadas segundo requisitos 
estabelecidos pelos órgãos gestores dos sistemas, poderão ser habilitadas 
para consulta aos sistemas e cadastros de que trata este artigo. 
§2º. Em cumprimento ao caput do art. 70 da Constituição Federal, o acesso 
irrestrito referido no caput será igualmente assegurado aos membros do 
Congresso Nacional, para consulta, até o dia 22 de dezembro de 2009, aos 
sistemas ou informações referidos nos incisos V e VI, nos níveis de 
amplitude, abrangência e detalhamento concedido pelo SIAFI, constante do 
inciso I, e por iniciativa própria, a qualquer tempo, aos demais sistemas e 
cadastros.  
 
 

Capítulo IX 
Das disposições gerais 

 
Art. 103. A execução da Lei Orçamentária de 2010 e dos créditos adicionais 
obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência na Administração Pública, não 
podendo ser utilizada para influir na apreciação de proposições legislativas 
em tramitação no Congresso Nacional.  
Art. 104. A despesa não poderá ser realizada se não houver comprovada e 
suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-la, sendo 
vedada a adoção de qualquer procedimento que viabilize a sua realização 
sem observar a referida disponibilidade. 
§1º. A contabilidade registrará todos os atos e os fatos relativos à gestão 
orçamentário-financeira, independentemente de sua legalidade, sem 
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prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da 
inobservância do disposto no caput deste artigo.  
§2º. A realização de atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, 
no âmbito do SIAFI, após 31 de dezembro de 2010, relativos ao exercício 
findo, não será permitida, exceto ajustes para fins de elaboração das 
demonstrações contábeis, os quais deverão ocorrer até o trigésimo dia de 
seu encerramento.  
Art. 105. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 
2000, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do 
contrato administrativo ou instrumento congênere.  
Parágrafo único - No caso de despesas relativas à prestação de serviços já 
existentes e destinados à manutenção da Administração Pública, 
consideram-se compromissadas apenas as prestações cujos pagamentos 
devam ser realizados no exercício financeiro, observado o cronograma 
pactuado.  
Art. 106. O recebimento e a movimentação de recursos relativos às receitas 
realizadas pelos órgãos, fundos, autarquias, fundações e demais entidades 
integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social far-se-ão, 
exclusivamente, por intermédio dos mecanismos da conta única do Tesouro 
Nacional, observadas as seguintes condições:  
I – recolhimento à conta do órgão central do Sistema de Programação 
Financeira do Governo Federal, por meio do SIAFI; e 
II – uso do documento de recolhimento instituído e regulamentado pelo 
Ministério da Fazenda.  
§1º. O Ministério da Fazenda poderá autorizar a classificação diretamente 
nos respectivos órgãos e entidades:  
I – do produto da arrecadação das receitas que tenham origem no esforço 
próprio de órgãos e entidades da Administração Pública, nas atividades de 
fornecimento de bens ou serviços facultativos e na exploração econômica do 
patrimônio próprio; e 
II – do produto da aplicação financeira das receitas mencionadas no inciso I 
deste parágrafo.  
§2º. Excetuam-se da exigência do inciso II do caput deste artigo as receitas 
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, recolhidas por meio de Guia de 
Previdência Social – GPS e do Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais – DARF.  
§3º. O documento de que trata o inciso II do caput deste artigo será 
utilizado para efetuar depósitos judiciais e extrajudiciais relativos às receitas 
de que trata o caput, respeitado o disposto no § 2º, bem como para 
pagamento de custas devidas à União, na forma da Lei nº 9.289, de 4 de 
julho de 1996. 
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Art. 107. A ordem bancária ou outro documento por meio do qual se efetue 
o pagamento de despesa, inclusive de restos a pagar, indicará a nota de 
empenho correspondente.  
Art. 108. As unidades responsáveis pela execução dos créditos 
orçamentários e adicionais aprovados processarão o empenho da despesa, 
observados os limites fixados para cada categoria de programação e 
respectivos grupos de natureza da despesa, fontes de recursos, modalidades 
de aplicação e identificadores de uso, especificando o elemento de despesa.  
§1º. A execução de crédito orçamentário deve ocorrer segundo a 
classificação da despesa prevista no caput deste artigo, com a indicação do 
favorecido pelo empenho da despesa e a sua localidade.  
§2º. A classificação do crédito orçamentário, no SIDOR e no SIAFI, deve ser 
contemporânea à sua abertura, devendo as unidades responsáveis por sua 
execução zelar pela exatidão dos correspondentes dados.  
Art. 109. Na apropriação da despesa, o SIAFI utilizará contas distintas para 
registrar:  
I – a despesa liquidada no exercício a que se refere o orçamento; e 
II – aquela a ser liquidada em exercícios seguintes, relativamente aos 
valores inscritos em restos a pagar não processados.  
Parágrafo único. O registro de despesa liquidada sem que tenha havido o 
reconhecimento do direito adquirido pelo credor, em conformidade com o 
disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 1964, será considerado irregular.  
Art. 110. As transferências financeiras para órgãos públicos e entidades 
públicas e privadas serão feitas preferencialmente por intermédio de 
instituições e agências financeiras oficiais, que atuarão como mandatárias 
da União para execução e fiscalização, devendo a nota de empenho ser 
emitida até a data da assinatura do respectivo acordo, convênio, ajuste ou 
instrumento congênere.  
§1º. As despesas administrativas decorrentes das transferências previstas no 
caput deste artigo poderão constar de categoria de programação específica 
ou correr à conta das dotações destinadas às respectivas transferências, 
podendo ser deduzidas do valor repassado ao convenente, conforme 
cláusula prevista no correspondente instrumento.  
§2º. As instituições de que trata o caput deste artigo deverão disponibilizar, 
na internet, informações relativas à execução física e financeira, inclusive 
identificação dos beneficiários de pagamentos à conta de cada convênio ou 
instrumento congênere.  
§3º. A prerrogativa estabelecida no § 1º deste artigo, referente às despesas 
administrativas relacionadas às ações de fiscalização, é extensiva a outros 
órgãos ou entidades da administração pública federal com os quais o 
concedente ou o contratante venha a firmar parceria com esse objetivo.  
Art. 111. Os pagamentos à conta de recursos recebidos da União, 
abrangidos pelas Seções III e IV do Capítulo III desta Lei, estão sujeitos à 
identificação do beneficiário final da despesa.  
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§1º. Os pagamentos de que trata este artigo integram a execução financeira 
da União.  
§2º. Toda movimentação de recursos de que trata este artigo, por parte de 
convenentes ou executores, somente será realizada observando-se os 
seguintes preceitos:  
I – movimentação mediante conta bancária específica para cada instrumento 
de transferência; 
II – desembolsos mediante documento bancário, por meio do qual se faça 
crédito na conta bancária de titularidade do fornecedor ou prestador de 
serviços, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo; e 
III – transferência, em meio magnético, à Secretaria do Tesouro Nacional do 
Ministério da Fazenda – STN/MF, pelos bancos responsáveis, na forma a 
ser regulamentada por aquela Secretaria, das informações relativas à 
movimentação nas contas mencionadas no inciso I, contendo, pelo menos, a 
identificação do banco, da agência, da conta bancária e do CPF ou CNPJ do 
titular das contas de origem e de destino, quando houver, a data e o valor 
do pagamento.  
§3º. A STN/MF integrará as informações de que trata o § 2º deste artigo aos 
demais dados relativos à execução orçamentária e financeira da União, 
inclusive para acesso informatizado por parte dos órgãos de controle 
interno e externo. 
§4º. O Poder Executivo poderá estender as disposições deste artigo, no que 
couber, às transferências da União que resultem de obrigações legais, desde 
que não configurem repartição de receitas.  
§5º. Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade concedente poderá 
autorizar, mediante justificativa, o pagamento em espécie a fornecedores e 
prestadores de serviços, desde que identificados no recibo pertinente e 
registrado no SICONV. 
§6º. A exigência contida no inciso I do § 2º deste artigo poderá ser 
substituída pela execução financeira direta, por parte do convenente, no 
SIAFI. 
Art. 112. O custo global de obras e serviços contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da União será obtido a partir de custos unitários 
de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus 
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil – SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa 
Econômica Federal, e, no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do 
Sistema de Custos de Obras Rodoviárias – SICRO. 
§1º. Em obras cujo valor total contratado não supere o limite para Tomada 
de Preços, será admitida variação máxima de 20% (vinte por cento) sobre os 
custos unitários de que trata o caput deste artigo, por item, desde que o 
custo global orçado fique abaixo do custo global calculado pela mediana do 
SINAPI. 
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§2º. Nos casos em que o SINAPI e o SICRO não oferecerem custos unitários 
de insumos ou serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em 
tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da 
administração pública federal, incorporando-se às composições de custos 
dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do 
SINAPI e do SICRO. 
§3º. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório 
técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado 
pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os respectivos 
custos unitários exceder limite fixado no caput e § 1º deste artigo, sem 
prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.  
§4º. O órgão ou a entidade que aprovar tabela de custos unitários, nos 
termos do § 2º deste artigo, deverá divulgá-los pela internet e encaminhá-
los à Caixa Econômica Federal.  
§5º. Deverá constar do projeto básico a que se refere o art. 6º, inciso IX, da 
Lei nº 8.666, de 1993, inclusive de suas eventuais alterações, a anotação de 
responsabilidade técnica e declaração expressa do autor das planilhas 
orçamentárias, quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos custos 
constantes de referidas planilhas com os quantitativos do projeto de 
engenharia e os custos do SINAPI, nos termos deste artigo.  
§6º. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a 
partir dos custos unitários do SINAPI ou do SICRO não poderá ser 
reduzida, em favor do contratado, em decorrência de aditamentos que 
modifiquem a planilha orçamentária. 
§7º. Serão adotadas na elaboração dos orçamentos de referência os custos 
constantes das Tabelas SINAPI e SICRO locais e, subsidiariamente, as de 
maior abrangência.  
§8º. O preço de referência das obras e serviços será aquele resultante da 
composição do custo unitário direto do SINAPI e do SICRO, acrescido do 
percentual de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI incidente, que deve 
estar demonstrado analiticamente na proposta do fornecedor. 
§9º. (Vetado) 
§10. O disposto neste artigo não obriga o licitante vencedor a adotar custos 
unitários ofertados pelo licitante vencido. 
Art. 113. As entidades públicas e privadas beneficiadas com recursos 
públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público, 
com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os 
quais receberam os recursos.  
§1º. O Poder Executivo adotará providências com vistas ao registro e 
divulgação, inclusive por meio eletrônico, das informações relativas às 
prestações de contas de convênios ou instrumentos congêneres.  
§2º. No caso de contratação de terceiros pelo convenente ou beneficiário, as 
informações previstas no parágrafo anterior conterão, no mínimo, o nome e 
CPF ou CNPJ do fornecedor e valores pagos.  
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§3º. O edital de licitação de obra ou serviço de grande vulto, nos termos da 
Lei nº 11.653, de 2008, será divulgado integralmente na internet até a data 
da publicação na imprensa oficial.  
Art. 114. O Tribunal de Contas da União verificará o cumprimento do 
disposto no art. 2º, inciso I, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, quanto à 
inclusão, no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor 
Público Federal – CADIN, do nome das pessoas físicas e jurídicas que se 
encontram em débito com o INSS, e informará à Comissão Mista de que 
trata o art. 166, § 1º, da Constituição, as irregularidades e omissões 
verificadas.  
Art. 115. O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco 
Central do Brasil na execução de suas políticas serão demonstrados nas 
notas explicativas dos respectivos balanços e balancetes trimestrais, a serem 
encaminhados ao Congresso Nacional até 60 (sessenta) dias do 
encerramento de cada trimestre, que conterão:  
I – os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional;  
II – os custos de manutenção das reservas cambiais, demonstrando a 
composição das reservas internacionais com metodologia de cálculo de sua 
rentabilidade e do custo de captação; e 
III – a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da 
União.  
Parágrafo único - As informações de que trata o caput constarão também 
em relatório a ser encaminhado ao Congresso Nacional, no mínimo, até 10 
(dez) dias antes da reunião conjunta prevista no art. 9º, § 5º, da Lei 
Complementar nº 101, de 2000.  
Art. 116. A avaliação de que trata o art. 9º, § 5º, da Lei Complementar nº 101, 
de 2000, será efetuada com fundamento no anexo específico sobre os 
objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, os parâmetros e as 
projeções para seus principais agregados e variáveis, bem como as metas de 
inflação estimadas para o exercício de 2010, conforme o art. 4º, § 4º, daquela 
Lei Complementar, constante do Anexo VII, observado o disposto no art. 
11, inciso I, desta Lei.  
Art. 117. O impacto e o custo fiscal das operações extraorçamentárias 
constantes do Balanço Financeiro e da Demonstração de Variações 
Patrimoniais da União serão igualmente demonstrados em notas 
explicativas nos respectivos balanços, inclusive nos publicados nos termos 
do art. 165, § 3º, da Constituição.  
Art. 118. O Poder Executivo, por intermédio do seu órgão central do 
Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, deverá atender, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de recebimento, às 
solicitações de informações encaminhadas pelo Presidente da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 
Nacional, relativas a aspectos quantitativos e qualitativos de qualquer 
categoria de programação ou item de receita, incluindo eventuais desvios 
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em relação aos valores da proposta que venham a ser identificados 
posteriormente ao encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária de 
2010.  
Art. 119. Integra esta Lei, em atendimento ao disposto no § 3º do art. 4º da 
Lei Complementar nº 101, de 2000, o Anexo VI contendo a demonstração 
dos Riscos Fiscais.  
Art. 120. O Poder Executivo atualizará a relação de que trata a Seção I do 
Anexo V sempre em razão de emenda constitucional ou lei de que resulte 
obrigações para a União.  
§1º. O Poder Executivo poderá incluir outras despesas na relação de que 
trata o caput deste artigo, desde que demonstre que constituem obrigação 
constitucional ou legal da União.  
§2º. A inclusão a que se refere o § 1º deste artigo será publicada no Diário 
Oficial da União e a relação atualizada será incluída no relatório de que 
trata o § 4º do art. 70 desta Lei, relativo ao bimestre em que ocorrer a 
publicação.  
Art. 121. Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000:  
I – as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de 
que trata o art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como os procedimentos de 
desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da 
Constituição; e 
II – entendem-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não 
ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  
Art. 122. Em cumprimento ao disposto no art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, 
de 19 de outubro de 2000, os titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 
54 da Lei Complementar nº 101, de 2000, encaminharão ao Congresso 
Nacional e ao Tribunal de Contas da União os respectivos Relatórios de 
Gestão Fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias após o final do quadrimestre.  
§1º. Para fins de elaboração do Relatório de que trata o caput deste artigo, o 
Poder Executivo publicará, até 20 (vinte) dias após o encerramento de cada 
quadrimestre, a metodologia e a memória de cálculo da evolução da receita 
corrente líquida. 
§2º. Os Relatórios de Gestão Fiscal serão distribuídos à Comissão Mista de 
que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, imediatamente após terem sido 
recebidos pelo Congresso Nacional. 
§3º. Para subsidiar a apreciação dos relatórios pela Comissão Mista de que 
trata o art. 166, § 1º, da Constituição, o Tribunal de Contas da União lhe 
encaminhará, em até 60 (sessenta) dias após o final do prazo de que trata o 
caput deste artigo, relatório contendo análise dos Relatórios de Gestão 
Fiscal.  
§4º. Em atendimento ao disposto no artigo 48, incisos II e III e artigo 48-A da 
Lei Complementar nº 101, de 2000, os órgãos referidos no art. 20 da mesma 
Lei deverão divulgar as informações referentes à execução orçamentária e 
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financeira e à situação patrimonial das respectivas unidades gestoras em 
sistema eletrônico padronizado na esfera federal. 
§5º. Para efeito do § 4º deste artigo, serão constituídos Comitê Deliberativo e 
Grupo Técnico com representantes dos Poderes e do Ministério Público da 
União. 
§6º. Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União serão 
representados, para fins do § 5º deste artigo, respectivamente, pelo 
Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público. 
Art. 123. Os projetos de lei e medidas provisórias que importem ou 
autorizem diminuição da receita ou aumento de despesa da União no 
exercício de 2010 deverão estar acompanhados de estimativas desses efeitos, 
para cada um dos exercícios compreendidos no período de 2010 a 2012, 
detalhando a memória de cálculo respectiva e correspondente 
compensação.  
§1º. Os Poderes e o Ministério Público da União, encaminharão, quando 
solicitados pelo Presidente de órgão colegiado do Poder Legislativo, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o impacto orçamentário e financeiro 
relativo à proposição legislativa em apreciação pelo órgão colegiado, na 
forma de estimativa da diminuição de receita ou do aumento de despesa, ou 
oferecerá os subsídios técnicos para realizá-la. 
§2º. Os órgãos mencionados no § 1º deste artigo atribuirão a órgão de sua 
estrutura administrativa a responsabilidade pelo cumprimento do disposto 
neste artigo.  
§3º. A estimativa do impacto orçamentário-financeiro previsto neste artigo 
deverá ser elaborada ou homologada por órgão da União, acompanhada da 
respectiva memória de cálculo. 
§4º. O parcelamento ou a postergação para exercícios financeiros futuros do 
impacto orçamentário-financeiro não elidem a necessária estimativa e 
correspondente compensação previstas no caput deste artigo. 
§5º. Aplica-se o disposto neste artigo a projeto de lei ou medida provisória 
que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza financeira, 
creditícia ou patrimonial, restrita a vigência legal a no máximo cinco anos. 
§6º. Os efeitos orçamentários e financeiros de lei ou medida provisória que 
conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza financeira, creditícia 
ou patrimonial poderão ser compensados mediante o cancelamento, pelo 
mesmo período, de despesas em valor equivalente. 
§7º. As disposições desta Lei aplicam-se inclusive aos projetos de lei e 
medidas provisórias mencionados no caput deste artigo que se encontrem 
em tramitação no Congresso Nacional.  
Art. 124. As propostas de atos que resultem em criação ou aumento de 
despesa obrigatória de caráter continuado, entendida aquela que constitui 
ou venha a se constituir em obrigação constitucional ou legal da União, 
além de atender ao disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
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deverão, previamente à sua edição, ser encaminhadas aos órgãos a seguir 
para que se manifestem sobre a compatibilidade e adequação orçamentária 
e financeira:  
I – no âmbito do Poder Executivo, aos Ministérios do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e da Fazenda, que se manifestarão conjuntamente; e 
II – no âmbito dos demais Poderes, aos órgãos competentes, inclusive os 
referidos no § 1º do art. 14 desta Lei.  
Art. 125. Será publicado, junto com o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária referente ao primeiro bimestre do exercício financeiro de 
2010, demonstrativo do superávit financeiro de cada fonte de recursos, 
apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2009.  
Parágrafo único - No caso de receitas vinculadas, o demonstrativo deverá 
identificar as respectivas unidades orçamentárias.  
Art. 126. Na execução orçamentária, deverá ser evidenciada a despesa com 
cargos em comissão em subelemento específico.  
Art. 127. A retificação dos autógrafos dos projetos de lei orçamentária de 
2010 e de créditos adicionais, no caso de comprovado erro no 
processamento das deliberações no âmbito do Congresso Nacional, somente 
poderá ocorrer:  
I – até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, no caso da 
Lei Orçamentária de 2010; ou  
II – até 30 (trinta) dias após a publicação no Diário Oficial da União e desde 
que ocorra dentro do exercício financeiro, no caso dos créditos adicionais.  
Parágrafo único - Vencido o prazo de que trata o caput deste artigo, a 
retificação será feita mediante a abertura de créditos suplementares ou 
especiais, observado o disposto nos arts. 56 e 57, ou de acordo com o 
previsto no art. 55, desta Lei.  
Art. 128. Os projetos e os autógrafos das leis de que trata o art. 165 da 
Constituição, bem como de suas alterações, deverão ser, reciprocamente, 
disponibilizados em meio eletrônico, inclusive em bancos de dados, quando 
for o caso, na forma definida por grupo técnico integrado por 
representantes dos Poderes Legislativo e Executivo.  
§1º. A integridade entre os projetos de lei, de que trata o caput deste artigo, 
e os respectivos meios eletrônicos é de responsabilidade das 
correspondentes unidades do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão.  
§2º. A integridade entre os autógrafos referidos neste artigo e os respectivos 
meios eletrônicos é de responsabilidade do Congresso Nacional.  
Art. 129. Para fins de realização da audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, 
da Lei Complementar nº 101, de 2000, o Poder Executivo encaminhará ao 
Congresso Nacional, até 3 (três) dias antes da audiência ou até o último dia 
dos meses de maio, setembro e fevereiro, o que ocorrer primeiro, relatórios 
de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, com as 
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justificativas de eventuais desvios e indicação das medidas corretivas 
adotadas.  
§1º. Os relatórios previstos no caput deste artigo conterão também:  
I – os parâmetros constantes do inciso XXV do Anexo III, desta Lei, 
esperados e efetivamente observados, para o quadrimestre e para o ano;  
II – o estoque e o serviço da dívida pública federal, comparando a 
observada ao final de cada quadrimestre com a do início do exercício e a do 
final do quadrimestre anterior; e  
III – o resultado primário obtido até o quadrimestre, discriminando, em 
milhões de reais, receitas e despesas, obrigatórias e discricionárias, no 
mesmo formato da previsão atualizada para todo o exercício.  
§2º. A Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, poderá, 
por solicitação do Poder Executivo ou por iniciativa própria, adiar as datas 
de realização da audiência prevista no caput.  
Art. 130. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 12 de agosto de 2009; 188º da Independência e 121º da República.  
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Paulo Bernardo Silva 
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LEI Nº 12.187 

LEI Nº 12.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 
(DOU 30.12.2009 – Ed. Extra) 

 
 

Institui a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima - PNMC e dá 
outras providências. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º. Esta Lei institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - 
PNMC e estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. 
Art. 2º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
I - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos 
sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da 
mudança do clima; 
II - efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou biota 
resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios 
significativos sobre a composição, resiliência ou produtividade de 
ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas 
socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos; 
III - emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na 
atmosfera numa área específica e num período determinado; 
IV - fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito 
estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; 
V - gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que, 
na atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha; 
VI - impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e 
naturais; 
VII - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso 
de recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a 
implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito 
estufa e aumentem os sumidouros; 
VIII - mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta ou 
indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da 
atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade 
climática natural observada ao longo de períodos comparáveis; 
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IX - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da 
atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; 
e  
X - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, 
em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, 
magnitude e taxa de mudança e variação do clima a que está exposto, de 
lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a 
variabilidade climática e os eventos extremos. 
Art. 3º. A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a 
responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, 
observarão os princípios da precaução, da prevenção, da participação 
cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades comuns, 
porém diferenciadas, este último no âmbito internacional, e, quanto às 
medidas a serem adotadas na sua execução, será considerado o seguinte: 
I - todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras 
gerações, para a redução dos impactos decorrentes das interferências 
antrópicas sobre o sistema climático; 
II - serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas 
identificadas da mudança climática com origem antrópica no território 
nacional, sobre as quais haja razoável consenso por parte dos meios 
científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos; 
III - as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes 
contextos socioeconomicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos 
decorrentes entre os setores econômicos e as populações e comunidades 
interessadas de modo equitativo e equilibrado e sopesar as 
responsabilidades individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos 
efeitos ocasionados sobre o clima; 
IV - o desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações 
climáticas e conciliar o atendimento às necessidades comuns e particulares 
das populações e comunidades que vivem no território nacional; 
V - as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações 
climáticas, atuais, presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações 
promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades públicas e 
privadas; 
VI – (Vetado) 
Art. 4º. A Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC visará: 
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção 
do sistema climático;  
II - à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação 
às suas diferentes fontes;  
III – (Vetado); 
IV - ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de 
efeito estufa no território nacional;  
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V - à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do 
clima pelas 3 (três) esferas da Federação, com a participação e a colaboração 
dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em 
particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos; 
VI - à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos ambientais, 
com particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio 
Nacional; 
VII - à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao 
incentivo aos reflorestamentos e à recomposição da cobertura vegetal em 
áreas degradadas; 
VIII - ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de 
Emissões - MBRE. 
Parágrafo único. Os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima 
deverão estar em consonância com o desenvolvimento sustentável a fim de 
buscar o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das 
desigualdades sociais. 
Art. 5º. São diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima: 
I - os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e nos 
demais documentos sobre mudança do clima dos quais vier a ser signatário; 
II - as ações de mitigação da mudança do clima em consonância com o 
desenvolvimento sustentável, que sejam, sempre que possível, mensuráveis 
para sua adequada quantificação e verificação a posteriori; 
III - as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança 
do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico; 
IV - as estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima 
nos âmbitos local, regional e nacional; 
V - o estímulo e o apoio à participação dos governos federal, estadual, 
distrital e municipal, assim como do setor produtivo, do meio acadêmico e 
da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na execução de 
políticas, planos, programas e ações relacionados à mudança do clima; 
VI - a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas, e 
a difusão de tecnologias, processos e práticas orientados a: 
a) mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões antrópicas 
por fontes e do fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de 
gases de efeito estufa; 
b) reduzir as incertezas nas projeções nacionais e regionais futuras da 
mudança do clima;  
c) identificar vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação adequadas; 
VII - a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover 
ações de mitigação e adaptação à mudança do clima, observado o disposto 
no art. 6º; 

LEI Nº 12.187



570 
 

VIII - a identificação, e sua articulação com a Política prevista nesta Lei, de 
instrumentos de ação governamental já estabelecidos aptos a contribuir 
para proteger o sistema climático; 
IX - o apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as 
emissões ou promovam as remoções por sumidouros de gases de efeito 
estufa;  
X - a promoção da cooperação internacional no âmbito bilateral, regional e 
multilateral para o financiamento, a capacitação, o desenvolvimento, a 
transferência e a difusão de tecnologias e processos para a implementação 
de ações de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa científica, a 
observação sistemática e o intercâmbio de informações; 
XI - o aperfeiçoamento da observação sistemática e precisa do clima e suas 
manifestações no território nacional e nas áreas oceânicas contíguas;  
XII - a promoção da disseminação de informações, a educação, a capacitação 
e a conscientização pública sobre mudança do clima; 
XIII - o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção: 
a) de práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de gases de efeito 
estufa; 
b) de padrões sustentáveis de produção e consumo. 
Art. 6º. São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima: 
I - o Plano Nacional sobre Mudança do Clima; 
II - o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima; 
III - os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos 
biomas; 
IV - a Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima, de acordo com os critérios estabelecidos 
por essa Convenção e por suas Conferências das Partes; 
V - as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do 
Clima; 
VI - as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das 
emissões e remoção de gases de efeito estufa, incluindo alíquotas 
diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, a serem estabelecidos 
em lei específica; 
VII - as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros 
públicos e privados; 
VIII - o desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento; 
IX - as dotações específicas para ações em mudança do clima no orçamento 
da União; 
X - os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da 
mudança do clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima que 
existam no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima e do Protocolo de Quioto; 
XI - os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, referentes 
à mitigação e à adaptação à mudança do clima; 
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XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o 
desenvolvimento de processos e tecnologias, que contribuam para a 
redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para a 
adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas 
licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-
privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para exploração 
de serviços públicos e recursos naturais, para as propostas que propiciem 
maior economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da 
emissão de gases de efeito estufa e de resíduos; 
XIII - os registros, inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros 
estudos de emissões de gases de efeito estufa e de suas fontes, elaborados 
com base em informações e dados fornecidos por entidades públicas e 
privadas; 
XIV - as medidas de divulgação, educação e conscientização; 
XV - o monitoramento climático nacional; 
XVI - os indicadores de sustentabilidade; 
XVII - o estabelecimento de padrões ambientais e de metas, quantificáveis e 
verificáveis, para a redução de emissões antrópicas por fontes e para as 
remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa; 
XVIII - a avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e o 
macroclima. 
Art. 7º. Os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional 
de Mudança do Clima incluem: 
I - o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima; 
II - a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima; 
III - o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima; 
IV - a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - 
Rede Clima; 
V - a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, 
Climatologia e Hidrologia. 
Art. 8º. As instituições financeiras oficiais disponibilizarão linhas de crédito 
e financiamento específicas para desenvolver ações e atividades que 
atendam aos objetivos desta Lei e voltadas para induzir a conduta dos 
agentes privados à observância e execução da PNMC, no âmbito de suas 
ações e responsabilidades sociais. 
Art. 9º. O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE será 
operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e 
entidades de balcão organizado, autorizadas pela Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM, onde se dará a negociação de títulos mobiliários 
representativos de emissões de gases de efeito estufa evitadas certificadas. 
Art. 10. (Vetado) 
Art. 11. Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas 
públicas e programas governamentais deverão compatibilizar-se com os 
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princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos desta Política Nacional sobre 
Mudança do Clima. 
Parágrafo único. Decreto do Poder Executivo estabelecerá, em consonância 
com a Política Nacional sobre Mudança do Clima, os Planos setoriais de 
mitigação e de adaptação às mudanças climáticas visando à consolidação de 
uma economia de baixo consumo de carbono, na geração e distribuição de 
energia elétrica, no transporte público urbano e nos sistemas modais de 
transporte interestadual de cargas e passageiros, na indústria de 
transformação e na de bens de consumo duráveis, nas indústrias químicas 
fina e de base, na indústria de papel e celulose, na mineração, na indústria 
da construção civil, nos serviços de saúde e na agropecuária, com vistas em 
atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas quantificáveis 
e verificáveis, considerando as especificidades de cada setor, inclusive por 
meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL e das Ações de 
Mitigação Nacionalmente Apropriadas - NAMAs. 
Art. 12. Para alcançar os objetivos da PNMC, o País adotará, como 
compromisso nacional voluntário, ações de mitigação das emissões de gases 
de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros e 
um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove décimos por 
cento) suas emissões projetadas até 2020. 
Parágrafo único. A projeção das emissões para 2020 assim como o 
detalhamento das ações para alcançar o objetivo expresso no caput serão 
dispostos por decreto, tendo por base o segundo Inventário Brasileiro de 
Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa não Controlados 
pelo Protocolo de Montreal, a ser concluído em 2010. 
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 29 de dezembro de 2009; 188º da Independência e 121º da 
República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Nelson Machado 
Edison Lobão 
Paulo Bernardo Silva 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 110 

LEI COMPLEMENTAR Nº 110, DE 29 DE JUNHO DE 2001 
(DOU 30.06.2001 – Edição Extra) 

 
 

Institui contribuições sociais, 
autoriza créditos de complementos 
de atualização monetária em 
contas vinculadas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS e dá outras providências. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 
Art. 1º. Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em 
caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de dez por 
cento sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, durante a vigência do contrato de 
trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas. (Ver 
ADIN 2.556-2 e ADIN 2.568-6) 
Parágrafo único. Ficam isentos da contribuição social instituída neste artigo 
os empregadores domésticos. 
Art. 2º. Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores, à 
alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês 
anterior, a cada trabalhador, incluídas as parcelas de que trata o art. 15 da 
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. (Ver ADIN 2.556-2 e ADIN 2.568-6) 
§1º. Ficam isentas da contribuição social instituída neste artigo: 
I – as empresas inscritas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 
SIMPLES, desde que o faturamento anual não ultrapasse o limite de R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); 
II – as pessoas físicas, em relação à remuneração de empregados 
domésticos; e  
III – as pessoas físicas, em relação à remuneração de empregados rurais, 
desde que sua receita bruta anual não ultrapasse o limite de R$ 1.200.000,00 
(um milhão e duzentos mil reais). 
§2º. A contribuição será devida pelo prazo de sessenta meses, a contar de 
sua exigibilidade. 
Art. 3º. Às contribuições sociais de que tratam os arts. 1º e 2º aplicam-se as 
disposições da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e da Lei nº 8.844, de 20 de 
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janeiro de 1994, inclusive quanto a sujeição passiva e equiparações, prazo de 
recolhimento, administração, fiscalização, lançamento, consulta, cobrança, 
garantias, processo administrativo de determinação e exigência de créditos 
tributários federais. (Vide: ADIN 2.556-2 e ADIN 2.568-6) 
§1º. As contribuições sociais serão recolhidas na rede arrecadadora e 
transferidas à Caixa Econômica Federal, na forma do art. 11 da Lei nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990, e as respectivas receitas serão incorporadas ao FGTS. 
§2º. A falta de recolhimento ou o recolhimento após o vencimento do prazo 
sem os acréscimos previstos no art. 22 da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 
1990, sujeitarão o infrator à multa de setenta e cinco por cento, calculada 
sobre a totalidade ou a diferença da contribuição devida. 
§3º. A multa será duplicada na ocorrência das hipóteses previstas no art. 23, 
§ 3º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, sem prejuízo das demais 
cominações legais. 
Art. 4º. Fica a Caixa Econômica Federal autorizada a creditar nas contas 
vinculadas do FGTS, a expensas do próprio Fundo, o complemento de 
atualização monetária resultante da aplicação, cumulativa, dos percentuais 
de dezesseis inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento e de quarenta 
e quatro inteiros e oito décimos por cento, sobre os saldos das contas 
mantidas, respectivamente, no período de 1º de dezembro de 1988 a 28 de 
fevereiro de 1989 e durante o mês de abril de 1990, desde que: 
I – o titular da conta vinculada firme o Termo de Adesão de que trata esta 
Lei Complementar; 
II – até o sexagésimo terceiro mês a partir da data de publicação desta Lei 
Complementar, estejam em vigor as contribuições sociais de que tratam os 
arts. 1º e 2º; e (Ver ADIN 2.556-2 e ADIN 2.568-6) 
III – a partir do sexagésimo quarto mês da publicação desta Lei 
Complementar, permaneça em vigor a contribuição social de que trata o art. 
1º. (Ver ADIN 2.556-2 e ADIN 2.568-6) 
Parágrafo único. O disposto nos arts. 9º, II, e 22, § 2º, da Lei nº 8.036, de 11 de 
maio de 1990, não se aplica, em qualquer hipótese, como decorrência da 
efetivação do crédito de complemento de atualização monetária de que trata 
o caput deste artigo. 
Art. 5º. O complemento de que trata o art. 4º será remunerado até o dia 10 
do mês subsequente ao da publicação desta Lei Complementar, com base 
nos mesmos critérios de remuneração utilizados para as contas vinculadas. 
Parágrafo único. O montante apurado na data a que se refere o caput será 
remunerado, a partir do dia 11 do mês subsequente ao da publicação desta 
Lei Complementar, com base na Taxa Referencial – TR, até que seja 
creditado na conta vinculada do trabalhador. 
Art. 6º. O Termo de Adesão a que se refere o inciso I do art. 4º, a ser 
firmado no prazo e na forma definidos em Regulamento, conterá: 
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I – a expressa concordância do titular da conta vinculada com a redução do 
complemento de que trata o art. 4º, acrescido da remuneração prevista no 
caput do art. 5º, nas seguintes proporções: 
a - zero por cento sobre o total do complemento de atualização monetária 
de valor até R$ 2.000,00 (dois mil reais); 
b - oito por cento sobre o total do complemento de atualização monetária de 
valor de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) a R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais); 
c - doze por cento sobre o total do complemento de atualização monetária 
de valor de R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) a R$ 8.000,00 (oito mil 
reais); 
d - quinze por cento sobre o total do complemento de atualização monetária 
de valor acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais); 
II – a expressa concordância do titular da conta vinculada com a forma e os 
prazos do crédito na conta vinculada, especificados a seguir:  
a - complemento de atualização monetária no valor total de R$ 1.000,00 (um 
mil reais), até junho de 2002, em uma única parcela, para os titulares de 
contas vinculadas que tenham firmado o Termo de Adesão até o último dia 
útil do mês imediatamente anterior;  
b - complemento de atualização monetária no valor total de R$ 1.000,01 (um 
mil reais e um centavo) a R$ 2.000,00 (dois mil reais), em duas parcelas 
semestrais, com o primeiro crédito em julho de 2002, sendo a primeira 
parcela de R$ 1.000,00 (um mil reais), para os titulares de contas vinculadas 
que tenham firmado o Termo de Adesão até o último dia útil do mês 
imediatamente anterior; 
c - complemento de atualização monetária no valor total de R$ 2.000,01 
(dois mil reais e um centavo) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em cinco 
parcelas semestrais, com o primeiro crédito em janeiro de 2003, para os 
titulares de contas vinculadas que tenham firmado o Termo de Adesão até o 
último dia útil do mês imediatamente anterior; 
d - complemento de atualização monetária no valor total de R$ 5.000,01 
(cinco mil reais e um centavo) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), em sete parcelas 
semestrais, com o primeiro crédito em julho de 2003, para os titulares de 
contas vinculadas que tenham firmado o Termo de Adesão até o último dia 
útil do mês imediatamente anterior; 
e - complemento de atualização monetária no valor total acima de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), em sete parcelas semestrais, com o primeiro crédito 
em janeiro de 2004, para os titulares de contas vinculadas que tenham 
firmado o Termo de Adesão até o último dia útil do mês imediatamente 
anterior; e 
III – declaração do titular da conta vinculada, sob as penas da lei, de que 
não está nem ingressará em juízo discutindo os complementos de 
atualização monetária relativos a junho de 1987, ao período de 1º de 

LEI COMPLEMENTAR Nº 110



576 
 

dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989, a abril e maio de 1990 e a 
fevereiro de 1991. 
§1º. No caso da alínea b do inciso I, será creditado valor de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais), quando a aplicação do percentual de redução resultar em quantia 
inferior a este. 
§2º. No caso da alínea c do inciso I, será creditado valor de R$ 4.600,00 
(quatro mil e seiscentos reais), quando a aplicação do percentual de redução 
resultar em quantia inferior a este. 
§3º. No caso da alínea d do inciso I será creditado valor de R$ 7.040,00 (sete 
mil e quarenta reais), quando a aplicação do percentual de redução resultar 
em quantia inferior a este. 
§4º. Para os trabalhadores que vierem a firmar seus termos de adesão após 
as datas previstas nas alíneas a a d do inciso II, os créditos em suas contas 
vinculadas iniciar-se-ão no mês subsequente ao da assinatura do Termo de 
Adesão, observadas as demais regras constantes nesses dispositivos, quanto 
a valores, número e periodicidade de pagamento de parcelas. 
§5º. As faixas de valores mencionadas no inciso II do caput serão definidas 
pelos complementos a que se refere o art. 4º, acrescidos da remuneração 
prevista no caput do art. 5º, antes das deduções de que tratam o inciso I do 
caput e os §§ 1º e 2º. 
§6º. O titular da conta vinculada fará jus ao crédito de que trata o inciso II 
do caput deste artigo, em uma única parcela, até junho de 2002, disponível 
para imediata movimentação a partir desse mês, nas seguintes situações: 
I – na hipótese de o titular ou qualquer de seus dependentes for acometido 
de neoplasia maligna, nos termos do inciso XI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990; 
II – quando o titular ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus 
HIV; 
III – se o trabalhador, com crédito de até R$ 2.000,00 (dois mil reais), for 
aposentado por invalidez, em função de acidente do trabalho ou doença 
profissional, ou aposentado maior de sessenta e cinco anos de idade; 
IV – quando o titular ou qualquer de seus dependentes for acometido de 
doença terminal. 
§7º. O complemento de atualização monetária de valor total acima de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) poderá, a critério do titular da conta vinculada, ser 
resgatado mediante entrega, em julho de 2002, ou nos seis meses seguintes, 
no caso de adesões que se efetuarem até dezembro de 2002, de documento 
de quitação com o FGTS autorizando a compra de título, lastreado nas 
receitas decorrentes das contribuições instituídas pelos arts. 1º e 2º desta Lei 
Complementar, de valor de face equivalente ao valor do referido 
complemento nos termos e condições estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional – CMN. (Ver ADIN 2.568-6) 
Art. 7º. Ao titular da conta vinculada que se encontre em litígio judicial 
visando ao pagamento dos complementos de atualização monetária 
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relativos a junho de 1987, dezembro de 1988 a fevereiro de 1989, abril e 
maio de 1990 e fevereiro de 1991, é facultado receber, na forma do art. 4º, os 
créditos de que trata o art. 6º, firmando transação a ser homologada no juízo 
competente. 
Art. 8º. A movimentação da conta vinculada, no que se refere ao crédito do 
complemento de atualização monetária, observará as condições previstas no 
art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, inclusive nos casos em que o 
direito do titular à movimentação da conta tenha sido implementado em 
data anterior à da publicação desta Lei Complementar. 
Art. 9º. As despesas com as obrigações decorrentes dos montantes 
creditados na forma do art. 6º poderão ser diferidas contabilmente, para 
apropriação no resultado do balanço do FGTS, no prazo de até quinze anos, 
a contar da publicação desta Lei Complementar. 
Art. 10. Os bancos que, no período de dezembro de 1988 a março de 1989 e 
nos meses de abril e maio de 1990, eram depositários das contas vinculadas 
do FGTS, ou seus sucessores, repassarão à Caixa Econômica Federal, até 31 
de janeiro de 2002, as informações cadastrais e financeiras necessárias ao 
cálculo do complemento de atualização monetária de que trata o art. 4º. 
§1º. A Caixa Econômica Federal estabelecerá a forma e o cronograma dos 
repasses das informações de que trata o caput deste artigo. 
§2º. Pelo descumprimento dos prazos e das demais obrigações estipuladas 
com base neste artigo, os bancos de que trata o caput sujeitam-se ao 
pagamento de multa equivalente a dez por cento do somatório dos saldos 
das contas das quais eram depositários, remunerados segundo os mesmos 
critérios previstos no art. 5º. 
§3º. Os órgãos responsáveis pela auditoria integrada do FGTS examinarão e 
homologarão, no prazo de sessenta dias, a contar da publicação desta Lei 
Complementar, o aplicativo a ser utilizado na validação das informações de 
que trata este artigo. 
Art. 11. A Caixa Econômica Federal, até 30 de abril de 2002, divulgará aos 
titulares de contas vinculadas os respectivos valores dos complementos de 
atualização monetária a que têm direito, com base nas informações 
cadastrais e financeiras de que trata o art. 10. 
Art. 12. O Tesouro Nacional fica subsidiariamente obrigado à liquidação 
dos valores a que se refere o art. 4º, nos prazos e nas condições estabelecidos 
nos arts. 5º e 6º, até o montante da diferença porventura ocorrida entre o 
valor arrecadado pelas contribuições sociais de que tratam os arts. 1º e 2º e 
aquele necessário ao resgate dos compromissos assumidos. (Ver ADIN 
2.568-6) 
Art. 13. As leis orçamentárias anuais referentes aos exercícios de 2001, 2002 
e 2003 assegurarão destinação integral ao FGTS de valor equivalente à 
arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei 
Complementar. (Ver ADIN 2.556-2 e ADIN 2.568-6) 
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Art. 14. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos: (Ver ADIN 2.556-2 e ADIN 2.568-6) 
I – noventa dias a partir da data inicial de sua vigência, relativamente à 
contribuição social de que trata o art. 1º; e (Ver ADIN 2.556-2 e ADIN 2.568-
6) 
II – a partir do primeiro dia do mês seguinte ao nonagésimo dia da data de 
início de sua vigência, no tocante à contribuição social de que trata o art. 2º. 
(Ver ADIN 2.556-2 e ADIN 2.568-6) 
Brasília, 29 de junho de 2001; 180º da Independência e 113º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
Francisco Dornelles 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 123 

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 
(DOU 14.12.2006, rep. DOU 31.01.2009) 

 
 

Institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte; altera dispositivos 
das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 
24 de julho de 1991, da 
Consolidação das Leis do Trabalho - 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei 
nº 10.189, de 14 de fevereiro de 
2001, da Lei Complementar nº 63, 
de 11 de janeiro de 1990; e revoga as 
Leis nºs 9.317, de 5 de dezembro de 
1996, e 9.841, de 5 de outubro de 
1999. 

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

Capítulo I 
Disposições preliminares  

 
Art. 1º. Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao 
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e 
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere: 
I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de 
arrecadação, inclusive obrigações acessórias; 
II - ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive 
obrigações acessórias; 
III - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas 
aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao 
associativismo e às regras de inclusão.  
§1º. Cabe ao Comitê Gestor de que trata o inciso I do caput do art. 2º desta 
Lei Complementar apreciar a necessidade de revisão dos valores expressos 
em moeda nesta Lei Complementar.  
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§2º. (Vetado). 
Art. 2º. O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o art. 1º desta Lei 
Complementar será gerido pelas instâncias a seguir especificadas: 
I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda, 
composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, como representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito 
Federal e 2 (dois) dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e 
II - Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
com a participação dos órgãos federais competentes e das entidades 
vinculadas ao setor, para tratar dos demais aspectos, ressalvado o disposto 
no inciso III do caput deste artigo;  
III - Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro 
e da Legalização de Empresas e Negócios, vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, composto por 
representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios 
e demais órgãos de apoio e de registro empresarial, na forma definida pelo 
Poder Executivo, para tratar do processo de registro e de legalização de 
empresários e de pessoas jurídicas. 
§1º. Os Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo serão 
presididos e coordenados por representantes da União. 
§2º. Os representantes dos Estados e do Distrito Federal nos Comitês 
referidos nos incisos I e III do caput deste artigo serão indicados pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e os dos Municípios 
serão indicados, um pela entidade representativa das Secretarias de 
Finanças das Capitais e outro pelas entidades de representação nacional dos 
Municípios brasileiros.  
§3º. As entidades de representação referidas no inciso III do caput e no § 2º 
deste artigo serão aquelas regularmente constituídas há pelo menos 1 (um) 
ano antes da publicação desta Lei Complementar.  
§4º. Os Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo 
elaborarão seus regimentos internos mediante resolução.  
§5º. O Fórum referido no inciso II do caput deste artigo, que tem por 
finalidade orientar e assessorar a formulação e coordenação da política 
nacional de desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno 
porte, bem como acompanhar e avaliar a sua implantação, será presidido e 
coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior.  
§6º. Ao Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo compete 
regulamentar a opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, 
cobrança, dívida ativa, recolhimento e demais itens relativos ao regime de 
que trata o art. 12 desta Lei Complementar, observadas as demais 
disposições desta Lei Complementar.  

LEI COMPLEMENTAR Nº 123



581 
 

§7º. Ao Comitê de que trata o inciso III do caput deste artigo compete, na 
forma da lei, regulamentar a inscrição, cadastro, abertura, alvará, 
arquivamento, licenças, permissão, autorização, registros e demais itens 
relativos à abertura, legalização e funcionamento de empresários e de 
pessoas jurídicas de qualquer porte, atividade econômica ou composição 
societária.  
§8º. Os membros dos Comitês de que tratam os incisos I e III do caput deste 
artigo serão designados, respectivamente, pelos Ministros de Estado da 
Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mediante 
indicação dos órgãos e entidades vinculados.  

 
Capítulo II 

Da definição de microempresa e de empresa de pequeno porte  
 
Art. 3º. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a 
sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde 
que: 
I - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a 
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 
II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, 
ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a 
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).  
§1º. Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, 
o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o 
preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, 
não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais 
concedidos.  
§2º. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que 
se refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que 
a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, 
inclusive as frações de meses.  
§3º. O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou 
empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o 
seu desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer 
restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados.  
§4º. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto 
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei 
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:  
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
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II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa 
jurídica com sede no exterior; 
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário 
ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado 
nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do 
capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde 
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do 
caput deste artigo; 
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o 
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, 
financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de 
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 
previdência complementar; 
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 
(cinco) anos-calendário anteriores; 
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.  
§5º. O disposto nos incisos IV e VII do § 4º deste artigo não se aplica à 
participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de 
compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta 
Lei Complementar e na sociedade de propósito específico prevista no art. 56 
desta Lei Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de 
interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de 
sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos 
interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.  
§6º. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer 
em alguma das situações previstas nos incisos do § 4º deste artigo, será 
excluída do regime de que trata esta Lei Complementar, com efeitos a partir 
do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.  
§7º. Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso de início de 
atividades, a microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de 
receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-
calendário seguinte, à condição de empresa de pequeno porte.  
§8º. Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso de início de 
atividades, a empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, não 
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ultrapassar o limite de receita bruta anual previsto no inciso I do caput 
deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição de microempresa.  
§9º. A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite 
de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica 
excluída, no ano-calendário seguinte, do regime diferenciado e favorecido 
previsto por esta Lei Complementar para todos os efeitos legais.  
§10. A microempresa e a empresa de pequeno porte que no decurso do ano-
calendário de início de atividade ultrapassarem o limite de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) multiplicados pelo número de meses de funcionamento 
nesse período estarão excluídas do regime desta Lei Complementar, com 
efeitos retroativos ao início de suas atividades.  
§11. Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados e seus respectivos 
Municípios adotarem o disposto nos incisos I e II do caput do art. 19 e no 
art. 20 desta Lei Complementar, caso a receita bruta auferida durante o ano-
calendário de início de atividade ultrapasse o limite de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais) ou R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), respectivamente, 
multiplicados pelo número de meses de funcionamento nesse período, 
estará excluída do regime tributário previsto nesta Lei Complementar em 
relação ao pagamento dos tributos estaduais e municipais, com efeitos 
retroativos ao início de suas atividades.  
§12. A exclusão do regime desta Lei Complementar de que tratam os §§ 10 e 
11 deste artigo não retroagirá ao início das atividades se o excesso 
verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por 
cento) dos respectivos limites referidos naqueles parágrafos, hipóteses em 
que os efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-calendário subsequente.  
 

Capítulo III 
Da inscrição e da baixa  

 
Art. 4º. Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades 
envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de 
governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de 
legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo 
articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e 
buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a 
evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da 
perspectiva do usuário.  
§1º. O processo de registro do Microempreendedor Individual de que trata 
o art. 18-A desta Lei Complementar deverá ter trâmite especial, opcional 
para o empreendedor na forma a ser disciplinada pelo Comitê para Gestão 
da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios. (produção de efeitos: 1º de julho de 2009)  
§2º. Na hipótese do §1º deste artigo, o ente federado que acolher o pedido 
de registro do Microempreendedor Individual deverá utilizar formulários 
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com os requisitos mínimos constantes do art. 968 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 - Código Civil, remetendo mensalmente os requerimentos 
originais ao órgão de registro do comércio, ou seu conteúdo em meio 
eletrônico, para efeito de inscrição, na forma a ser disciplinada pelo Comitê 
para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios. (produção de efeitos: 1º de julho de 
2009.)  
§3º. Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e 
demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à 
licença, ao cadastro e aos demais itens relativos ao disposto nos §§ 1º e 2º 
deste artigo. (produção de efeitos: 1º de julho de 2009.)  
Art. 5º. Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, no âmbito de suas atribuições, 
deverão manter à disposição dos usuários, de forma presencial e pela rede 
mundial de computadores, informações, orientações e instrumentos, de 
forma integrada e consolidada, que permitam pesquisas prévias às etapas 
de registro ou inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas 
jurídicas, de modo a prover ao usuário certeza quanto à documentação 
exigível e quanto à viabilidade do registro ou inscrição.  
Parágrafo único. As pesquisas prévias à elaboração de ato constitutivo ou 
de sua alteração deverão bastar a que o usuário seja informado pelos órgãos 
e entidades competentes: 
I - da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possibilidade de 
exercício da atividade desejada no local escolhido; 
II - de todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção de licenças de 
autorização de funcionamento, segundo a atividade pretendida, o porte, o 
grau de risco e a localização; e 
III - da possibilidade de uso do nome empresarial de seu interesse.  
Art. 6º. Os requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental 
e prevenção contra incêndios, para os fins de registro e legalização de 
empresários e pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e 
uniformizados pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas, no âmbito de suas competências.  
§1º. Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas que sejam responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de 
funcionamento somente realizarão vistorias após o início de operação do 
estabelecimento, quando a atividade, por sua natureza, comportar grau de 
risco compatível com esse procedimento.  
§2º. Os órgãos e entidades competentes definirão, em 6 (seis) meses, 
contados da publicação desta Lei Complementar, as atividades cujo grau de 
risco seja considerado alto e que exigirão vistoria prévia.  
Art. 7º. Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja 
considerado alto, os Municípios emitirão Alvará de Funcionamento 
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Provisório, que permitirá o início de operação do estabelecimento 
imediatamente após o ato de registro.  
Parágrafo único. Nos casos referidos no caput deste artigo, poderá o 
Município conceder Alvará de Funcionamento Provisório para o 
microempreendedor individual, para microempresas e para empresas de 
pequeno porte:  
I - instaladas em áreas desprovidas de regulação fundiária legal ou com 
regulamentação precária; ou 
II - em residência do microempreendedor individual ou do titular ou sócio 
da microempresa ou empresa de pequeno porte, na hipótese em que a 
atividade não gere grande circulação de pessoas.  
Art. 8º. Será assegurado aos empresários entrada única de dados cadastrais 
e de documentos, resguardada a independência das bases de dados e 
observada a necessidade de informações por parte dos órgãos e entidades 
que as integrem.  
Art. 9º. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções 
(baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão 
envolvido no registro empresarial e na abertura da empresa, dos 3 (três) 
âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de 
obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou 
acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou 
de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do 
empresário, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, 
apuradas antes ou após o ato de extinção.  
§1º. O arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos constitutivos de 
empresários, de sociedades empresárias e de demais equiparados que se 
enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como 
o arquivamento de suas alterações são dispensados das seguintes 
exigências: 
I - certidão de inexistência de condenação criminal, que será substituída por 
declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de não 
estar impedido de exercer atividade mercantil ou a administração de 
sociedade, em virtude de condenação criminal; 
II - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a 
tributo ou contribuição de qualquer natureza.  
§2º. Não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte o 
disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.  
§3º. No caso de existência de obrigações tributárias, previdenciárias ou 
trabalhistas referido no caput deste artigo, o titular, o sócio ou o 
administrador da microempresa e da empresa de pequeno porte que se 
encontre sem movimento há mais de 3 (três) anos poderá solicitar a baixa 
nos registros dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais 
independentemente do pagamento de débitos tributários, taxas ou multas 
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devidas pelo atraso na entrega das respectivas declarações nesses períodos, 
observado o disposto nos §§ 4º e 5º deste artigo.  
§4º. A baixa referida no § 3º deste artigo não impede que, posteriormente, 
sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas 
penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática, 
comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial, de outras 
irregularidades praticadas pelos empresários, pelas microempresas, pelas 
empresas de pequeno porte ou por seus sócios ou administradores.  
§5º. A solicitação de baixa na hipótese prevista no § 3º deste artigo importa 
responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores 
do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.  
§6º. Os órgãos referidos no caput deste artigo terão o prazo de 60 (sessenta) 
dias para efetivar a baixa nos respectivos cadastros.  
§7º. Ultrapassado o prazo previsto no § 6º deste artigo sem manifestação do 
órgão competente, presumir-se-á a baixa dos registros das microempresas e 
a das empresas de pequeno porte.  
§8º. Excetuado o disposto nos §§ 3º a 5º deste artigo, na baixa de 
microempresa ou de empresa de pequeno porte aplicar-se-ão as regras de 
responsabilidade previstas para as demais pessoas jurídicas.  
§9º. Para os efeitos do § 3º deste artigo, considera-se sem movimento a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte que não apresente mutação 
patrimonial e atividade operacional durante todo o ano-calendário.  
Art. 10. Não poderão ser exigidos pelos órgãos e entidades envolvidos na 
abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo: 
I - excetuados os casos de autorização prévia, quaisquer documentos 
adicionais aos requeridos pelos órgãos executores do Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e do Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas; 
II - documento de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde será 
instalada a sede, filial ou outro estabelecimento, salvo para comprovação do 
endereço indicado; 
III - comprovação de regularidade de prepostos dos empresários ou pessoas 
jurídicas com seus órgãos de classe, sob qualquer forma, como requisito 
para deferimento de ato de inscrição, alteração ou baixa de empresa, bem 
como para autenticação de instrumento de escrituração.  
Art. 11. Fica vedada a instituição de qualquer tipo de exigência de natureza 
documental ou formal, restritiva ou condicionante, pelos órgãos envolvidos 
na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, que 
exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes à essência do ato de 
registro, alteração ou baixa da empresa.  
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Capítulo IV 
Dos tributos e contribuições  

 
Seção I 

Da instituição e abrangência  

 
Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - Simples Nacional.  
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:  
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;  
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no 
inciso XII do § 1º deste artigo;  
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;  
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 
observado o disposto no inciso XII do § 1º deste artigo;  
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 
1º deste artigo;  
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a 
cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte 
que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5º-C do 
art. 18 desta Lei Complementar;  
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS;  
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.  
§1º. O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos 
seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte 
ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável 
às demais pessoas jurídicas:  
I - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a 
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF; 
II - Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros - II;  
III - Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou 
Nacionalizados - IE;  
IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;  
V - Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos 
auferidos em aplicações de renda fixa ou variável;  
VI - Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na alienação 
de bens do ativo permanente;  
VII - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF;  
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VIII - Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;  
IX - Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao 
trabalhador;  
X - Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário, 
na qualidade de contribuinte individual;  
XI - Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela 
pessoa jurídica a pessoas físicas;  
XII - Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação 
de bens e serviços;  
XIII - ICMS devido:  
a) nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição tributária;  
b) por terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da 
legislação estadual ou distrital vigente;  
c) na entrada, no território do Estado ou do Distrito Federal, de petróleo, 
inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 
bem como energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou 
industrialização;  
d) por ocasião do desembaraço aduaneiro;  
e) na aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada de 
documento fiscal;  
f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;  
g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de 
antecipação do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros Estados 
e Distrito Federal:  
1. com encerramento da tributação, observado o disposto no inciso IV do § 
4º do art. 18 desta Lei Complementar;  
2. sem encerramento da tributação, hipótese em que será cobrada a 
diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sendo vedada a 
agregação de qualquer valor;  
h) nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou 
mercadorias, não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do 
imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;  
XIV - ISS devido:  
a) em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária ou retenção na 
fonte;  
b) na importação de serviços;  
XV - demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, não relacionados nos incisos anteriores.  
§2º. Observada a legislação aplicável, a incidência do imposto de renda na 
fonte, na hipótese do inciso V do § 1º deste artigo, será definitiva.  
§3º. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições 
instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas 
de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, 
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de que trata o art. 240 da Constituição Federal, e demais entidades de 
serviço social autônomo.  
§4º. (Vetado). 
§5º. A diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que tratam as 
alíneas g e h do inciso XIII do § 1º deste artigo será calculada tomando-se 
por base as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo 
Simples Nacional.  
§6º. O Comitê Gestor do Simples Nacional:  
I - disciplinará a forma e as condições em que será atribuída à 
microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional 
a qualidade de substituta tributária; e  
II - poderá disciplinar a forma e as condições em que será estabelecido o 
regime de antecipação do ICMS previsto na alínea g do inciso XIII do § 1º 
deste artigo.  
Art. 14. Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na 
declaração de ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou 
distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno 
porte optante pelo Simples Nacional, salvo os que corresponderem a pró-
labore, aluguéis ou serviços prestados.  
§1º. A isenção de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor 
resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, 
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta mensal, no caso de 
antecipação de fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-se de 
declaração de ajuste, subtraído do valor devido na forma do Simples 
Nacional no período.  
§2º. O disposto no § 1º deste artigo não se aplica na hipótese de a pessoa 
jurídica manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele 
limite.  
Art. 15. (Vetado). 
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na 
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a 
ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o 
ano-calendário.  
§1º. Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á 
microempresa ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no 
ano-calendário anterior ao da opção esteja compreendida dentro dos limites 
previstos no art. 3º desta Lei Complementar.  
§2º. A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês 
de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro 
dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo.  
§3º. A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde 
que exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do 
Comitê Gestor a que se refere o caput deste artigo.  
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§4º. Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1º de julho de 
2007, as microempresas e empresas de pequeno porte regularmente 
optantes pelo regime tributário de que trata a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, salvo as que estiverem impedidas de optar por alguma vedação 
imposta por esta Lei Complementar.  
§5º. O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4º 
deste artigo.  
§6º. O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado 
mediante ato da Administração Tributária segundo regulamentação do 
Comitê Gestor.  
 

Seção II 
Das vedações ao ingresso no simples nacional  

 
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:  
I - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de 
assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de 
contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), 
compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou 
de prestação de serviços (factoring);  
II - que tenha sócio domiciliado no exterior;  
III - de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou 
indireta, federal, estadual ou municipal;  
IV - (Revogado);  
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou 
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja 
exigibilidade não esteja suspensa;  
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de 
passageiros;  
VII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de 
energia elétrica;  
VIII - que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e 
motocicletas;  
IX - que exerça atividade de importação de combustíveis;  
X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:  
a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, 
munições e pólvoras, explosivos e detonantes;  
b) bebidas a seguir descritas:  
1 - alcoólicas;  
2 - refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas;  
3 - preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores 
concentrados), para elaboração de bebida refrigerante, com capacidade de 
diluição de até 10 (dez) partes da bebida para cada parte do concentrado;  
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4 - cervejas sem álcool;  
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do 
exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, 
artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem 
como a que preste serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de 
qualquer tipo de intermediação de negócios;  
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;  
XIII - que realize atividade de consultoria;  
XIV - que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis.  
XV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se 
referir a prestação de serviços tributados pelo ISS.  
§1º. As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste 
artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente 
às atividades referidas nos §§ 5º-B a 5º-E do art. 18 desta Lei Complementar, 
ou as exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido 
objeto de vedação no caput deste artigo.  
I - (Revogado);  
II - (Revogado);  
III - (Revogado); 
IV - (Revogado);  
V - (Revogado); 
VI - (Revogado); 
VII - (Revogado); 
VIII - (Revogado); 
IX - (Revogado); 
X - (Revogado); 
XI - (Revogado); 
XII - (Revogado); 
XIII - (Revogado); 
XIV - (Revogado); 
XV - (Revogado); 
XVI - (Revogado); 
XVII - (Revogado); 
XVIII - (Revogado); 
XIX - (Revogado); 
XX - (Revogado); 
XXI - (Revogado); 
XXII - (Vetado);  
XXIII - (Revogado); 
XXIV - (Revogado); 
XXV - (Revogado); 
XXVI - (Revogado); 
XXVII - (Revogado); 
XXVIII - (Vetado). 
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§2º. Também poderá optar pelo Simples Nacional a microempresa ou 
empresa de pequeno porte que se dedique à prestação de outros serviços 
que não tenham sido objeto de vedação expressa neste artigo, desde que 
não incorra em nenhuma das hipóteses de vedação previstas nesta Lei 
Complementar.  
§3º. (Vetado). 
 

Seção III 
Das Alíquotas e Base de Cálculo  

 
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de 
pequeno porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado 
mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.  
§1º. Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a 
receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de 
apuração.  
§2º. Em caso de início de atividade, os valores de receita bruta acumulada 
constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar devem ser 
proporcionalizados ao número de meses de atividade no período.  
§3º. Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota determinada 
na forma do caput e dos §§ 1º e 2º deste artigo, podendo tal incidência se 
dar, à opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, 
sobre a receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o 
ano-calendário.  
§4º. O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de 
pagamento:  
I - as receitas decorrentes da revenda de mercadorias;  
II - as receitas decorrentes da venda de mercadorias industrializadas pelo 
contribuinte; 
III - as receitas decorrentes da prestação de serviços, bem como a de locação 
de bens móveis;  
IV - as receitas decorrentes da venda de mercadorias sujeitas a substituição 
tributária e tributação concentrada em uma única etapa (monofásica), bem 
como, em relação ao ICMS, antecipação tributária com encerramento de 
tributação;  
V - as receitas decorrentes da exportação de mercadorias para o exterior, 
inclusive as vendas realizadas por meio de comercial exportadora ou da 
sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei 
Complementar.  
§5º. As atividades industriais serão tributadas na forma do Anexo II desta 
Lei Complementar.  
I - (Revogado); 
II - (Revogado); 
III - (Revogado); 
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IV - (Revogado); 
V - (Revogado); 
VI - (Revogado); 
VII - (Revogado); 
§5º-A. As atividades de locação de bens móveis serão tributadas na forma 
do Anexo III desta Lei Complementar, deduzindo-se da alíquota o 
percentual correspondente ao ISS previsto nesse Anexo.  
§5º-B. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, 
serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar as 
seguintes atividades de prestação de serviços:  
I - creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas 
técnicas, profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, 
cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e 
escolas livres, exceto as previstas nos incisos II e III do § 5º-D deste artigo;  
II - agência terceirizada de correios;  
III - agência de viagem e turismo;  
IV - centro de formação de condutores de veículos automotores de 
transporte terrestre de passageiros e de carga;  
V - agência lotérica;  
VI - (Revogado); 
VII - (Revogado); 
VIII - (Revogado); 
IX - serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como 
de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais;  
XI - (Revogado); 
XI - (Revogado); 
XII - (Revogado); 
XIII - transporte municipal de passageiros; e  
XIV - escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22-B e 
22-C deste artigo.  
XV - produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, sua 
exibição ou apresentação, inclusive no caso de música, literatura, artes 
cênicas, artes visuais, cinematográficas e audiovisuais. (Inciso acrescentado 
pela Lei Complementar nº 133, DOU 29.12.2009)  
§ 5º-C. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, 
as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma 
do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída 
no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 
desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação 
prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:  
I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a 
forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, 
bem como decoração de interiores;  
II - (Revogado); 
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III - (Revogado); 
IV - (Revogado); 
V - (Revogado); 
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.  
§ 5º-D. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, 
as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma 
do Anexo V desta Lei Complementar:  
I - cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros;  
II - academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;  
III - academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de 
esportes;  
IV - elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, 
desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante;  
V - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;  
VI - planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas 
eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante;  
VII - (Revogado); 
VIII - (Revogado); 
IX - empresas montadoras de estandes para feiras;  
X - (Revogado pela Lei Complementar nº 133, DOU 29.12.2009)  
XI - (Revogado pela Lei Complementar nº 133, DOU 29.12.2009)  
XII - laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica;  
XIII - serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros 
gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética;  
XIV - serviços de prótese em geral.  
§5º-E. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, 
as atividades de prestação de serviços de comunicação e de transportes 
interestadual e intermunicipal de cargas serão tributadas na forma do 
Anexo III, deduzida a parcela correspondente ao ISS e acrescida a parcela 
correspondente ao ICMS prevista no Anexo I.  
§5º-F. As atividades de prestação de serviços referidas no § 2º do art. 17 
desta Lei Complementar serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei 
Complementar, salvo se, para alguma dessas atividades, houver previsão 
expressa de tributação na forma dos Anexos IV ou V desta Lei 
Complementar.  
§5º-G. As atividades com incidência simultânea de IPI e de ISS serão 
tributadas na forma do Anexo II desta Lei Complementar, deduzida a 
parcela correspondente ao ICMS e acrescida a parcela correspondente ao 
ISS prevista no Anexo III desta Lei Complementar.  
§5º-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput do art. 17 desta Lei 
Complementar não se aplica às atividades referidas no § 5º-C deste artigo.  
§6º. No caso dos serviços previstos no § 2º do art. 6º da Lei Complementar 
nº 116, de 31 de julho de 2003, prestados pelas microempresas e pelas 
empresas de pequeno porte, o tomador do serviço deverá reter o montante 
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correspondente na forma da legislação do município onde estiver 
localizado, observado o disposto no § 4º do art. 21 desta Lei Complementar.  
§7º. A sociedade de propósito específico de que trata o art. 56 desta Lei 
Complementar que houver adquirido mercadorias de microempresa ou 
empresa de pequeno porte que seja sua sócia, bem como a empresa 
comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de empresa 
optante pelo Simples Nacional, com o fim específico de exportação para o 
exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da 
emissão da nota fiscal pela vendedora, não comprovar o seu embarque para 
o exterior ficará sujeita ao pagamento de todos os impostos e contribuições 
que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juros de 
mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da legislação que 
rege a cobrança do tributo não pago, aplicável à sociedade de propósito 
específico ou à própria comercial exportadora.  
§8º. Para efeito do disposto no §7º deste artigo, considera-se vencido o prazo 
para o pagamento na data em que a empresa vendedora deveria fazê-lo, 
caso a venda houvesse sido efetuada para o mercado interno.  
§9º. Relativamente à contribuição patronal previdenciária, devida pela 
vendedora, a sociedade de propósito específico de que trata o art. 56 desta 
Lei Complementar ou a comercial exportadora deverão recolher, no prazo 
previsto no § 8º deste artigo, o valor correspondente a 11% (onze por cento) 
do valor das mercadorias não exportadas nos termos do § 7º deste artigo.  
§10. Na hipótese do § 7º deste artigo, a sociedade de propósito específico de 
que trata o art. 56 desta Lei Complementar ou a empresa comercial 
exportadora não poderão deduzir do montante devido qualquer valor a 
título de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI da 
Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, decorrente da aquisição das 
mercadorias e serviços objeto da incidência.  
§11. Na hipótese do § 7º deste artigo, a sociedade de propósito específico ou 
a empresa comercial exportadora deverão pagar, também, os impostos e 
contribuições devidos nas vendas para o mercado interno, caso, por 
qualquer forma, tenham alienado ou utilizado as mercadorias.  
§12. Na apuração do montante devido no mês relativo a cada tributo, o 
contribuinte que apure receitas mencionadas nos incisos IV e V do § 4º deste 
artigo terá direito a redução do valor a ser recolhido na forma do Simples 
Nacional calculada nos termos dos §§ 13 e 14 deste artigo.  
§13. Para efeito de determinação da redução de que trata o § 12 deste artigo, 
as receitas serão discriminadas em comerciais, industriais ou de prestação 
de serviços na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta Lei Complementar.  
§14. A redução no montante a ser recolhido do Simples Nacional no mês 
relativo aos valores das receitas de que tratam os incisos IV e V do § 4º deste 
artigo corresponderá:  
I - no caso de revenda de mercadorias:  
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a) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não 
houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo I desta Lei Complementar, 
relativo à Cofins, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos 
incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;  
b) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não 
houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo I desta Lei Complementar, 
relativo à Contribuição para o PIS/Pasep, aplicado sobre a respectiva 
parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme 
o caso;  
c) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não 
houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo I desta Lei Complementar, 
relativo ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos 
incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;  
II - no caso de venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte:  
a) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não 
houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo II desta Lei Complementar, 
relativo à Cofins, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos 
incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;  
b) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não 
houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo II desta Lei Complementar, 
relativo à Contribuição para o PIS/Pasep, aplicado sobre a respectiva 
parcela de receita referida nos incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme 
o caso;  
c) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não 
houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo II desta Lei Complementar, 
relativo ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos 
incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso;  
d) ao percentual que incidiria sobre o montante total de receita, caso não 
houvesse nenhuma redução, previsto no Anexo II desta Lei Complementar, 
relativo ao IPI, aplicado sobre a respectiva parcela de receita referida nos 
incisos IV ou V do § 4º deste artigo, conforme o caso.  
§15. Será disponibilizado sistema eletrônico para realização do cálculo 
simplificado do valor mensal devido referente ao Simples Nacional.  
§16. Se o valor da receita bruta auferida durante o ano-calendário 
ultrapassar o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados pelo 
número de meses do período de atividade, a parcela de receita que exceder 
o montante assim determinado estará sujeita às alíquotas máximas previstas 
nos Anexos I a V desta Lei Complementar, proporcionalmente conforme o 
caso, acrescidas de 20% (vinte por cento).  
§17. Na hipótese de o Distrito Federal ou o Estado e os Municípios nele 
localizados adotarem o disposto nos incisos I e II do caput do art. 19 e no 
art. 20, ambos desta Lei Complementar, a parcela da receita bruta auferida 
durante o ano-calendário que ultrapassar o limite de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) ou R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), respectivamente, 
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multiplicados pelo número de meses do período de atividade, estará sujeita, 
em relação aos percentuais aplicáveis ao ICMS e ao ISS, às alíquotas 
máximas correspondentes a essas faixas previstas nos Anexos I a V desta 
Lei Complementar, proporcionalmente conforme o caso, acrescidas de 20% 
(vinte por cento).  
§18. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas 
respectivas competências, poderão estabelecer, na forma definida pelo 
Comitê Gestor, independentemente da receita bruta recebida no mês pelo 
contribuinte, valores fixos mensais para o recolhimento do ICMS e do ISS 
devido por microempresa que aufira receita bruta, no ano-calendário 
anterior, de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), ficando a 
microempresa sujeita a esses valores durante todo o ano-calendário.  
§19. Os valores estabelecidos no § 18 deste artigo não poderão exceder a 
50% (cinqüenta por cento) do maior recolhimento possível do tributo para a 
faixa de enquadramento prevista na tabela do caput deste artigo, 
respeitados os acréscimos decorrentes do tipo de atividade da empresa 
estabelecidos no § 5º deste artigo.  
§20. Na hipótese em que o Estado, o Município ou o Distrito Federal 
concedam isenção ou redução do ICMS ou do ISS devido por microempresa 
ou empresa de pequeno porte, ou ainda determine recolhimento de valor 
fixo para esses tributos, na forma do § 18 deste artigo, será realizada 
redução proporcional ou ajuste do valor a ser recolhido, na forma definida 
em resolução do Comitê Gestor.  
§20-A. A concessão dos benefícios de que trata o § 20 deste artigo poderá ser 
realizada:  
I - mediante deliberação exclusiva e unilateral do Estado, do Distrito 
Federal ou do Município concedente;  
II - de modo diferenciado para cada ramo de atividade.  
§21. O valor a ser recolhido na forma do disposto no § 20 deste artigo, 
exclusivamente na hipótese de isenção, não integrará o montante a ser 
partilhado com o respectivo Município, Estado ou Distrito Federal.  
§22. (REVOGADO).  
§22-A. A atividade constante do inciso XIV do § 5º-B deste artigo recolherá 
o ISS em valor fixo, na forma da legislação municipal.  
§22-B. Os escritórios de serviços contábeis, individualmente ou por meio de 
suas entidades representativas de classe, deverão:  
I - promover atendimento gratuito relativo à inscrição, à opção de que trata 
o art. 18-A desta Lei Complementar e à primeira declaração anual 
simplificada da microempresa individual, podendo, para tanto, por meio de 
suas entidades representativas de classe, firmar convênios e acordos com a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por intermédio dos 
seus órgãos vinculados;  
II - fornecer, na forma estabelecida pelo Comitê Gestor, resultados de 
pesquisas quantitativas e qualitativas relativas às microempresas e 
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empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional por eles 
atendidas;  
III - promover eventos de orientação fiscal, contábil e tributária para as 
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional por eles atendidas.  
§22-C. Na hipótese de descumprimento das obrigações de que trata o § 22-B 
deste artigo, o escritório será excluído do Simples Nacional, com efeitos a 
partir do mês subsequente ao do descumprimento, na forma regulamentada 
pelo Comitê Gestor.  
§23. Da base de cálculo do ISS será abatido o material fornecido pelo 
prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços 
anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.  
§24. Para efeito de aplicação do Anexo V desta Lei Complementar, 
considera-se folha de salários incluídos encargos o montante pago, nos 12 
(doze) meses anteriores ao do período de apuração, a título de salários, 
retiradas de pró-labore, acrescidos do montante efetivamente recolhido a 
título de contribuição para a Seguridade Social e para o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço. 
§25. Para efeito do disposto no § 24 deste artigo, deverão ser considerados 
os salários informados na forma prevista no inciso IV do caput do art. 32 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.  
Art. 18-A. O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo 
recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples 
Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por 
ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo. (produção de efeitos: 1º 
de julho de 2009)  
§1º. Para os efeitos desta Lei, considera-se MEI o empresário individual a 
que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código 
Civil, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais), optante pelo Simples Nacional e que não 
esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo. (produção 
de efeitos: 1º de julho de 2009)  
§2º. No caso de início de atividades, o limite de que trata o § 1º deste artigo 
será de R$ 3.000,00 (três mil reais) multiplicados pelo número de meses 
compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo ano-
calendário, consideradas as frações de meses como um mês inteiro. 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009)  
§3º. Na vigência da opção pela sistemática de recolhimento prevista no 
caput deste artigo: (produção de efeitos: 1º de julho de 2009.)  
I - não se aplica o disposto no § 18 do art. 18 desta Lei Complementar; 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009)  
II - não se aplica a redução prevista no § 20 do art. 18 desta Lei 
Complementar ou qualquer dedução na base de cálculo; (produção de 
efeitos: 1º de julho de 2009)  
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III - não se aplicam as isenções específicas para as microempresas e 
empresas de pequeno porte concedidas pelo Estado, Município ou Distrito 
Federal a partir de 1º de julho de 2007 que abranjam integralmente a faixa 
de receita bruta anual de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); (produção 
de efeitos: 1º de julho de 2009) 
IV - a opção pelo enquadramento como Microempreendedor Individual 
importa opção pelo recolhimento da contribuição referida no inciso X do § 
1º do art. 13 desta Lei Complementar na forma prevista no § 2º do art. 21 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; (produção de efeitos: 1º de julho de 
2009) 
V - o Microempreendedor Individual recolherá, na forma regulamentada 
pelo Comitê Gestor, valor fixo mensal correspondente à soma das seguintes 
parcelas: (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
a) R$ 45,65 (quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), a título da 
contribuição prevista no inciso IV deste parágrafo; (produção de efeitos: 1º 
de julho de 2009) 
b) R$ 1,00 (um real), a título do imposto referido no inciso VII do caput do 
art. 13 desta Lei Complementar, caso seja contribuinte do ICMS; e 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
c) R$ 5,00 (cinco reais), a título do imposto referido no inciso VIII do caput 
do art. 13 desta Lei Complementar, caso seja contribuinte do ISS; (produção 
de efeitos: 1º de julho de 2009) 
VI - sem prejuízo do disposto nos §§ 1º a 3º do art. 13 desta Lei 
Complementar, o Microempreendedor Individual não estará sujeito à 
incidência dos tributos e contribuições referidos nos incisos I a VI do caput 
daquele artigo. (produção de efeitos: 1º de julho de 2009)  
§4º. Não poderá optar pela sistemática de recolhimento prevista no caput 
deste artigo o MEI: (produção de efeitos: 1º de julho de 2009)  
I - cuja atividade seja tributada pelos Anexos IV ou V desta Lei 
Complementar, salvo autorização relativa a exercício de atividade isolada 
na forma regulamentada pelo Comitê Gestor; (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009)  
II - que possua mais de um estabelecimento; (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009)  
III - que participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador; ou 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
IV - que contrate empregado. (produção de efeitos: 1º de julho de 2009)  
§5º. A opção de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser 
estabelecida em ato do Comitê Gestor, observando-se que: (produção de 
efeitos: 1º de julho de 2009)  
I - será irretratável para todo o ano-calendário; (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009)  
II - deverá ser realizada no início do ano-calendário, na forma disciplinada 
pelo Comitê Gestor, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
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calendário da opção, ressalvado o disposto no inciso III; (produção de 
efeitos: 1º de julho de 2009)  
III - produzirá efeitos a partir da data do início de atividade desde que 
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos em ato do 
Comitê Gestor a que se refere o caput deste parágrafo. (produção de efeitos: 
1º de julho de 2009)  
§6º. O desenquadramento da sistemática de que trata o caput deste artigo 
será realizado de ofício ou mediante comunicação do MEI. (produção de 
efeitos: 1º de julho de 2009)  
§7º. O desenquadramento mediante comunicação do MEI à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB dar-se-á: (produção de efeitos: 1º de julho de 
2009)  
I - por opção, que deverá ser efetuada no início do ano-calendário, na forma 
disciplinada pelo Comitê Gestor, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro 
do ano-calendário da comunicação; (produção de efeitos: 1º de julho de 
2009) 
II - obrigatoriamente, quando o MEI incorrer em alguma das situações 
previstas no § 4º deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o 
último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrida a situação de 
vedação, produzindo efeitos a partir do mês subsequente ao da ocorrência 
da situação impeditiva; (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
III - obrigatoriamente, quando o MEI exceder, no ano-calendário, o limite de 
receita bruta previsto no § 1º deste artigo, devendo a comunicação ser 
efetuada até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrido o 
excesso, produzindo efeitos: (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
a) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente ao da ocorrência 
do excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais de 
20% (vinte por cento); (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
b) retroativamente a 1º de janeiro do ano-calendário da ocorrência do 
excesso, na hipótese de ter ultrapassado o referido limite em mais de 20% 
(vinte por cento); (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
IV - obrigatoriamente, quando o MEI exceder o limite de receita bruta 
previsto no § 2º deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o 
último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrido o excesso, 
produzindo efeitos: (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
a) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente ao da ocorrência 
do excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais de 
20% (vinte por cento); (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
b) retroativamente ao início de atividade, na hipótese de ter ultrapassado o 
referido limite em mais de 20% (vinte por cento). (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009) 
§8º. O desenquadramento de ofício dar-se-á quando verificada a falta de 
comunicação de que trata o § 7º deste artigo. (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009) 
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§9º. O Empresário Individual desenquadrado da sistemática de 
recolhimento prevista no caput deste artigo passará a recolher os tributos 
devidos pela regra geral do Simples Nacional a partir da data de início dos 
efeitos do desenquadramento, ressalvado o disposto no § 10 deste artigo. 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
§10. Nas hipóteses previstas nas alíneas a dos incisos III e IV do § 7º deste 
artigo, o MEI deverá recolher a diferença, sem acréscimos, em parcela única, 
juntamente com a da apuração do mês de janeiro do ano-calendário 
subsequente ao do excesso, na forma a ser estabelecida em ato do Comitê 
Gestor. (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
§11. O valor referido na alínea a do inciso V do § 3º deste artigo será 
reajustado, na forma prevista em lei ordinária, na mesma data de 
reajustamento dos benefícios de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, de forma a manter equivalência com a contribuição de que trata o § 2º 
do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009) 
§12. Aplica-se ao MEI que tenha optado pela contribuição na forma do § 1º 
deste artigo o disposto no § 4º do art. 55 e no § 2º do art. 94, ambos da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, exceto se optar pela complementação da 
contribuição previdenciária a que se refere o § 3º do art. 21 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991. (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
§13. O MEI está dispensado de atender o disposto no inciso IV do caput do 
art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (produção de efeitos: 1º de 
julho de 2009) 
§ 14. O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo. (produção de 
efeitos: 1º de julho de 2009) 
Art. 18-B. A empresa contratante de serviços executados por intermédio do 
MEI mantém, em relação a esta contratação, a obrigatoriedade de 
recolhimento da contribuição a que se refere o inciso III do caput e o § 1º do 
art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e o cumprimento das 
obrigações acessórias relativas à contratação de contribuinte individual. 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente em 
relação ao MEI que for contratado para prestar serviços de hidráulica, 
eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de 
veículos. (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
Art. 18-C. Observado o disposto no art. 18-A, e seus parágrafos, desta Lei 
Complementar, poderá se enquadrar como MEI o empresário individual 
que possua um único empregado que receba exclusivamente 1 (um) salário 
mínimo ou o piso salarial da categoria profissional. (produção de efeitos: 1º 
de julho de 2009) 
Parágrafo único. Na hipótese referida no caput deste artigo, o MEI: 
(produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
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I - deverá reter e recolher a contribuição previdenciária relativa ao segurado 
a seu serviço na forma da lei, observados prazo e condições estabelecidos 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; (produção de efeitos: 1º de julho 
de 2009) 
II - fica obrigado a prestar informações relativas ao segurado a seu serviço, 
na forma estabelecida pelo Comitê Gestor; (produção de efeitos: 1º de julho 
de 2009) 
III - está sujeito ao recolhimento da contribuição de que trata o inciso VI do 
caput do art. 13 desta Lei Complementar, calculada à alíquota de 3% (três 
por cento) sobre o salário de contribuição previsto no caput. (produção de 
efeitos: 1º de julho de 2009) 
Art. 19. Sem prejuízo da possibilidade de adoção de todas as faixas de 
receita previstas no art. 18 desta Lei Complementar, os Estados poderão 
optar pela aplicação, para efeito de recolhimento do ICMS na forma do 
Simples Nacional em seus respectivos territórios, da seguinte forma: 
I - os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de 
até 1% (um por cento) poderão optar pela aplicação, em seus respectivos 
territórios, das faixas de receita bruta anual até R$ 1.200.000,00 (um milhão e 
duzentos mil reais); 
II - os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de 
mais de 1% (um por cento) e de menos de 5% (cinco por cento) poderão 
optar pela aplicação, em seus respectivos territórios, das faixas de receita 
bruta anual até R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais); e 
III - os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja 
igual ou superior a 5% (cinco por cento) ficam obrigados a adotar todas as 
faixas de receita bruta anual. 
§1º. A participação no Produto Interno Bruto brasileiro será apurada 
levando em conta o último resultado divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística ou outro órgão que o substitua. 
§2º. A opção prevista nos incisos I e II do caput deste artigo, bem como a 
obrigatoriedade de adotar o percentual previsto no inciso III do caput deste 
artigo, surtirá efeitos somente para o ano-calendário subseqüente. 
§3º. O disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal. 
Art. 20. A opção feita na forma do art. 19 desta Lei Complementar pelos 
Estados importará adoção do mesmo limite de receita bruta anual para 
efeito de recolhimento na forma do ISS dos Municípios nele localizados, 
bem como para o do ISS devido no Distrito Federal. 
§1º. As microempresas e empresas de pequeno porte que ultrapassarem os 
limites a que se referem os incisos I e II do caput do art. 19 desta Lei 
Complementar estarão automaticamente impedidas de recolher o ICMS e o 
ISS na forma do Simples Nacional no ano-calendário subsequente ao que 
tiver ocorrido o excesso. 
§2º. O disposto no § 1º deste artigo não se aplica na hipótese de o Estado ou 
de o Distrito Federal adotarem, compulsoriamente ou por opção, a 
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aplicação de faixa de receita bruta superior à que vinha sendo utilizada no 
ano-calendário em que ocorreu o excesso da receita bruta. 
§3º. Na hipótese em que o recolhimento do ICMS ou do ISS não esteja sendo 
efetuado por meio do Simples Nacional por força do disposto neste artigo e 
no art. 19 desta Lei Complementar, as faixas de receita do Simples Nacional 
superiores àquela que tenha sido objeto de opção pelos Estados ou pelo 
Distrito Federal sofrerão, para efeito de recolhimento do Simples Nacional, 
redução na alíquota equivalente aos percentuais relativos a esses impostos 
constantes dos Anexos I a V desta Lei Complementar, conforme o caso. 
§4º. O Comitê Gestor regulamentará o disposto neste artigo e no art. 19 
desta Lei Complementar. 
 

Seção IV 
Do recolhimento dos tributos devidos 

 
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei 
Complementar, deverão ser pagos: 
I - por meio de documento único de arrecadação, instituído pelo Comitê 
Gestor; 
II - (Revogado); 
III - enquanto não regulamentado pelo Comitê Gestor, até o último dia útil 
da primeira quinzena do mês subsequente àquele a que se referir; 
IV - em banco integrante da rede arrecadadora do Simples Nacional, na 
forma regulamentada pelo Comitê Gestor.  
§1º. Na hipótese de a microempresa ou a empresa de pequeno porte possuir 
filiais, o recolhimento dos tributos do Simples Nacional dar-se-á por 
intermédio da matriz. 
§2º. Poderá ser adotado sistema simplificado de arrecadação do Simples 
Nacional, inclusive sem utilização da rede bancária, mediante requerimento 
do Estado, Distrito Federal ou Município ao Comitê Gestor. 
§3º. O valor não pago até a data do vencimento sujeitar-se-á à incidência de 
encargos legais na forma prevista na legislação do imposto sobre a renda. 
§4º. A retenção na fonte de ISS das microempresas ou das empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional somente será permitida se 
observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho 
de 2003, e deverá observar as seguintes normas: 
I - a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no 
documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos 
III, IV ou V desta Lei Complementar para a faixa de receita bruta a que a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês 
anterior ao da prestação; 
II - na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início 
de atividades da microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser 
aplicada pelo tomador a alíquota correspondente ao percentual de ISS 

LEI COMPLEMENTAR Nº 123



604 
 

referente à menor alíquota prevista nos Anexos III, IV ou V desta Lei 
Complementar; 
III - na hipótese do inciso II deste parágrafo, constatando-se que houve 
diferença entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá à 
microempresa ou empresa de pequeno porte prestadora dos serviços 
efetuar o recolhimento dessa diferença no mês subseqüente ao do início de 
atividade em guia própria do Município; 
IV - na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar 
sujeita à tributação do ISS no Simples Nacional por valores fixos mensais, 
não caberá a retenção a que se refere o caput deste parágrafo; 
V - na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não 
informar a alíquota de que tratam os incisos I e II deste parágrafo no 
documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de 
ISS referente à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV ou V desta Lei 
Complementar; 
VI - não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quando a 
alíquota do ISS informada no documento fiscal for inferior à devida, 
hipótese em que o recolhimento dessa diferença será realizado em guia 
própria do Município; 
VII - o valor retido, devidamente recolhido, será definitivo, não sendo 
objeto de partilha com os municípios, e sobre a receita de prestação de 
serviços que sofreu a retenção não haverá incidência de ISS a ser recolhido 
no Simples Nacional. 
§4º-A. Na hipótese de que tratam os incisos I e II do § 4º, a falsidade na 
prestação dessas informações sujeitará o responsável, o titular, os sócios ou 
os administradores da microempresa e da empresa de pequeno porte, 
juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às 
penalidades previstas na legislação criminal e tributária. 
§5º. O Comitê Gestor regulará o modo pelo qual será solicitado o pedido de 
restituição ou compensação dos valores do Simples Nacional recolhidos 
indevidamente ou em montante superior ao devido. 
 

Seção V 
Do repasse do produto da arrecadação 

 
Art. 22. O Comitê Gestor definirá o sistema de repasses do total arrecadado, 
inclusive encargos legais, para o: 
I - Município ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ISS; 
II - Estado ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ICMS; 
III - Instituto Nacional do Seguro Social, do valor correspondente à 
Contribuição para manutenção da Seguridade Social. 
Parágrafo único. Enquanto o Comitê Gestor não regulamentar o prazo para 
o repasse previsto no inciso II do caput deste artigo, esse será efetuado nos 
prazos estabelecidos nos convênios celebrados no âmbito do colegiado a 
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que se refere a alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição 
Federal. 
 

Seção VI 
Dos créditos 

 
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos 
relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. 
§1º. As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação 
tributária não optantes pelo Simples Nacional terão direito a crédito 
correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias 
de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples 
Nacional, desde que destinadas à comercialização ou industrialização e 
observado, como limite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes pelo 
Simples Nacional em relação a essas aquisições. 
§2º. A alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o §1º deste artigo 
deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de 
ICMS previsto nos Anexos I ou II desta Lei Complementar para a faixa de 
receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver 
sujeita no mês anterior ao da operação. 
§3º. Na hipótese de a operação ocorrer no mês de início de atividades da 
microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples 
Nacional, a alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1º deste 
artigo corresponderá ao percentual de ICMS referente à menor alíquota 
prevista nos Anexos I ou II desta Lei Complementar. 
§4º. Não se aplica o disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo quando: 
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita à tributação 
do ICMS no Simples Nacional por valores fixos mensais; 
II - a microempresa ou a empresa de pequeno porte não informar a alíquota 
de que trata o § 2º deste artigo no documento fiscal; 
III - houver isenção estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal que abranja 
a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno 
porte estiver sujeita no mês da operação. 
IV - o remetente da operação ou prestação considerar, por opção, que a 
alíquota determinada na forma do caput e dos §§ 1º e 2º do art. 18 desta Lei 
Complementar deverá incidir sobre a receita recebida no mês. 
§5º. Mediante deliberação exclusiva e unilateral dos Estados e do Distrito 
Federal, poderá ser concedido às pessoas jurídicas e àquelas a elas 
equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional 
crédito correspondente ao ICMS incidente sobre os insumos utilizados nas 
mercadorias adquiridas de indústria optante pelo Simples Nacional, sendo 
vedado o estabelecimento de diferenciação no valor do crédito em razão da 
procedência dessas mercadorias. 
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§6º. O Comitê Gestor do Simples Nacional disciplinará o disposto neste 
artigo. 
Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título 
de incentivo fiscal. 
 

Seção VII 
Das obrigações fiscais acessórias 

 
Art. 25. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes do 
Simples Nacional apresentarão, anualmente, à Secretaria da Receita Federal 
declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, 
que deverão ser disponibilizadas aos órgãos de fiscalização tributária e 
previdenciária, observados prazo e modelo aprovados pelo Comitê Gestor. 
§1º. A declaração de que trata o caput deste artigo constitui confissão de 
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e 
contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações 
nela prestadas. 
§2º. A situação de inatividade deverá ser informada na declaração de que 
trata o caput deste artigo, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. 
§3º. Para efeito do disposto no § 2º deste artigo, considera-se em situação de 
inatividade a microempresa ou a empresa de pequeno porte que não 
apresente mutação patrimonial e atividade operacional durante todo o ano-
calendário. 
§4º A declaração de que trata o caput deste artigo, relativa ao MEI definido 
no art. 18-A desta Lei Complementar, conterá, para efeito do disposto no 
art. 3º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, tão-somente as 
informações relativas à receita bruta total sujeita ao ICMS, sendo vedada a 
instituição de declarações adicionais em decorrência da referida Lei 
Complementar. (produção de efeitos: 1º de julho de 2009) 
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional ficam obrigadas a: 
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com 
instruções expedidas pelo Comitê Gestor; 
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a 
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das 
obrigações acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar 
enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais 
ações que lhes sejam pertinentes. 
§1º. Os empreendedores individuais com receita bruta acumulada no ano-
calendário de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), na forma estabelecida 
em ato do Comitê Gestor, farão a comprovação da receita bruta, mediante 
apresentação do registro de vendas ou de prestação de serviços, ficando 
dispensados da emissão do documento fiscal previsto no inciso I do caput 
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deste artigo, ressalvadas as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo 
referido Comitê. 
I - (Revogado);  
II - (Revogado);  
III - (Revogado).  
§2º. As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do 
disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o 
livro-caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária. 
§3º. A exigência de declaração única a que se refere o caput do art. 25 desta 
Lei Complementar não desobriga a prestação de informações relativas a 
terceiros. 
§4º. As microempresas e empresas de pequeno porte referidas no § 2º deste 
artigo ficam sujeitas a outras obrigações acessórias a serem estabelecidas 
pelo Comitê Gestor, com características nacionalmente uniformes, vedado o 
estabelecimento de regras unilaterais pelas unidades políticas partícipes do 
sistema. 
§5º. As microempresas e empresas de pequeno porte ficam sujeitas à 
entrega de declaração eletrônica que deva conter os dados referentes aos 
serviços prestados ou tomados de terceiros, na conformidade do que 
dispuser o Comitê Gestor. 
§6º. Na hipótese do § 1º deste artigo: 
I - deverão ser anexados ao registro de vendas ou de prestação de serviços, 
na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, os documentos fiscais 
comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços tomados referentes 
ao período, bem como os documentos fiscais relativos às operações ou 
prestações realizadas eventualmente emitidos; 
II - será obrigatória a emissão de documento fiscal nas vendas e nas 
prestações de serviços realizadas pelo empreendedor individual para 
destinatário cadastrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -CNPJ, 
ficando dispensado desta emissão para o consumidor final. 
Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade 
simplificada para os registros e controles das operações realizadas, 
conforme regulamentação do Comitê Gestor. 
 

Seção VIII 
Da exclusão do simples nacional 

 
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante 
comunicação das empresas optantes. 
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua 
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor. 
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional 
dar-se-á quando: 
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I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; 
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não 
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, 
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, 
movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a 
apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da 
força pública; 
III - for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de 
acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local 
onde desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua 
propriedade; 
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; 
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei 
Complementar; 
VI - a empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores; 
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; 
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a 
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária; 
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas 
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo 
período, excluído o ano de início de atividade; 
X - for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de 
mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses 
justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos 
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. 
XI - houver descumprimento da obrigação contida no inciso I do caput do 
art. 26 desta Lei Complementar;  
XII - omitir da folha de pagamento da empresa ou de documento de 
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou 
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte 
individual que lhe preste serviço.  
§1º. Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a 
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, 
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei 
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.  
§2º. O prazo de que trata o § 1º deste artigo será elevado para 10 (dez) anos 
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio 
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de 
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime 
especial previsto nesta Lei Complementar. 
§3º. A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo 
Comitê Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados 
aos respectivos entes tributantes. 
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§4º. (Revogado);  
§5º. A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao 
disposto no art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, 
ambos desta Lei Complementar. 
§6º. Nas hipóteses de exclusão previstas no caput deste artigo, a pessoa 
jurídica será notificada pelo ente federativo que promoveu a exclusão. 
§7º. Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, a notificação de que trata 
o § 6º deste artigo poderá ser feita por meio eletrônico, com prova de 
recebimento, sem prejuízo de adoção de outros meios de notificação, desde 
que previstos na legislação específica do respectivo ente federado que 
proceder à exclusão, cabendo ao Comitê Gestor discipliná-la com 
observância dos requisitos de autenticidade, integridade e validade jurídica. 
§8º. A notificação de que trata o § 7º deste artigo aplica-se ao indeferimento 
da opção pelo Simples Nacional. 
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das 
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á: 
I - por opção; 
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de 
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou 
III - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início de 
atividade, o limite de receita bruta correspondente a R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), multiplicados pelo número de meses de 
funcionamento nesse período, em relação aos tributos e contribuições 
federais, e, em relação aos tributos estaduais, municipais e distritais, de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) ou R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), 
também multiplicados pelo número de meses de funcionamento no 
período, caso o Distrito Federal, os Estados e seus respectivos Municípios 
tenham adotado os limites previstos nos incisos I e II do art. 19 e no art. 20, 
ambos desta Lei Complementar. 
§1º. A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: 
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês 
de janeiro; 
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do 
mês subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação; 
III - na hipótese do inciso III do caput deste artigo, até o último dia útil do 
mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do início de atividades. 
§2º. A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser 
estabelecida pelo Comitê Gestor. 
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte 
do Simples Nacional produzirá efeitos: 
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a 
partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente, ressalvado o disposto 
no § 4º deste artigo; 
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II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a 
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva; 
III - na hipótese do inciso III do caput do art. 30 desta Lei Complementar: 
a) desde o início das atividades; 
b) a partir de 1º de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de 
não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional 
de que trata o § 10 do art. 3º desta Lei Complementar, em relação aos 
tributos federais, ou os respectivos limites de que trata o § 11 do mesmo 
artigo, em relação aos tributos estaduais, distritais ou municipais, conforme 
o caso; 
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a 
partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da 
exclusão. 
§1º. Na hipótese prevista no inciso III do caput do art. 30 desta Lei 
Complementar, a microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá 
optar, no ano-calendário subsequente ao do início de atividades, pelo 
Simples Nacional. 
§2º. Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será 
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples 
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 
30 (trinta) dias contado a partir da ciência da comunicação da exclusão. 
§3º. A exclusão do Simples Nacional na hipótese em que os Estados, Distrito 
Federal e Municípios adotem limites de receita bruta inferiores a R$ 
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) para efeito de 
recolhimento do ICMS e do ISS seguirá as regras acima, na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor. 
§4º. No caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser 
excluída do Simples Nacional no mês de janeiro, na hipótese do inciso I do 
caput do art. 30 desta Lei Complementar, os efeitos da exclusão dar-se-ão 
nesse mesmo ano. 
§5º. Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma vez que o motivo da 
exclusão deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do 
inciso I do caput do art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta dar-se-á a 
partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva, limitado, 
porém, ao último dia do ano-calendário em que a referida situação deixou 
de existir. 
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do 
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem 
os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas 
jurídicas. 
§1º. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a 
do inciso III do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa 
ou a empresa de pequeno porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento 
da totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, 
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devidos de conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, 
tão-somente, de juros de mora, quando efetuado antes do início de 
procedimento de ofício. 
§2º. Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá 
optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou 
anual. 
 

Seção IX 
Da fiscalização 

 
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais 
e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das 
hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da 
Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do 
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de 
prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, a 
competência será também do respectivo Município.  
§1º. As Secretarias de Fazenda ou Finanças dos Estados poderão celebrar 
convênio com os Municípios de sua jurisdição para atribuir a estes a 
fiscalização a que se refere o caput deste artigo.  
§2º. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte exercer 
alguma das atividades de prestação de serviços previstas no § 5º-C do art. 
18 desta Lei Complementar, caberá à Secretaria da Receita Federal do Brasil 
a fiscalização da Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da empresa, 
de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.  
§3º. O valor não pago, apurado em procedimento de fiscalização, será 
exigido em lançamento de ofício pela autoridade competente que realizou a 
fiscalização.  
§4º. O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo.  
 

Seção X 
Da omissão de receita  

 
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes 
pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes 
nas legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no 
Simples Nacional.  
 

Seção XI 
Dos Acréscimos Legais  

 
Art. 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no Simples 
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Nacional, as normas relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas 
para o imposto de renda, inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e 
ao ISS.  
Art. 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa 
jurídica do Simples Nacional, nos prazos determinados no § 1º do art. 30 
desta Lei Complementar, sujeitará a pessoa jurídica a multa correspondente 
a 10% (dez por cento) do total dos impostos e contribuições devidos de 
conformidade com o Simples Nacional no mês que anteceder o início dos 
efeitos da exclusão, não inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), insusceptível 
de redução.  
Art. 36-A. A falta de comunicação, quando obrigatória, do 
desenquadramento do microempreendedor individual da sistemática de 
recolhimento prevista no art. 18-A desta Lei Complementar nos prazos 
determinados em seu § 7º sujeitará o microempreendedor individual a 
multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), insusceptível de redução.  
Art. 37. A imposição das multas de que trata esta Lei Complementar não 
exclui a aplicação das sanções previstas na legislação penal, inclusive em 
relação a declaração falsa, adulteração de documentos e emissão de nota 
fiscal em desacordo com a operação efetivamente praticada, a que estão 
sujeitos o titular ou sócio da pessoa jurídica.  
Art. 38. O sujeito passivo que deixar de apresentar a Declaração 
Simplificada da Pessoa Jurídica a que se refere o art. 25 desta Lei 
Complementar, no prazo fixado, ou que a apresentar com incorreções ou 
omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo 
estipulado pela autoridade fiscal, na forma definida pelo Comitê Gestor, e 
sujeitar-se-á às seguintes multas:  
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o 
montante dos tributos e contribuições informados na Declaração 
Simplificada da Pessoa Jurídica, ainda que integralmente pago, no caso de 
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% 
(vinte por cento), observado o disposto no § 3º deste artigo;  
II - de R$ 100,00 (cem reais) para cada grupo de 10 (dez) informações 
incorretas ou omitidas.  
§1º. Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput deste 
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do 
prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final 
a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do 
auto de infração.  
§2º. Observado o disposto no § 3º deste artigo, as multas serão reduzidas:  
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes 
de qualquer procedimento de ofício;  
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da 
declaração no prazo fixado em intimação.  
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§3º. A multa mínima a ser aplicada será de R$ 200,00 (duzentos reais).  
§4º. Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às 
especificações técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor.  
§5º. Na hipótese do § 4º deste artigo, o sujeito passivo será intimado a 
apresentar nova declaração, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência 
da intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no inciso I do caput deste 
artigo, observado o disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo.  
§6º. A multa mínima de que trata o § 3º deste artigo a ser aplicada ao 
Microempreendedor Individual na vigência da opção de que trata o art. 18-
A desta Lei Complementar será de R$ 50,00 (cinqüenta reais). (produção de 
efeitos: 1º de julho de 2009)  
 

Seção XII 
Do processo administrativo fiscal 

 
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de 
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do 
ente federativo que efetuar o lançamento ou a exclusão de ofício, 
observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos 
fiscais desse ente.  
§1º. O Município poderá, mediante convênio, transferir a atribuição de 
julgamento exclusivamente ao respectivo Estado em que se localiza.  
§2º. No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades 
incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão 
de receita de que não se consiga identificar a origem, a autuação será feita 
utilizando a maior alíquota prevista nesta Lei Complementar, e a parcela 
autuada que não seja correspondente aos tributos e contribuições federais 
será rateada entre Estados e Municípios ou Distrito Federal.  
§3º. Na hipótese referida no § 2º deste artigo, o julgamento caberá ao Estado 
ou ao Distrito Federal.  
§4º. Considera-se feita a intimação após 15 (quinze) dias contados da data 
do registro da notificação eletrônica de que tratam os §§ 7º e 8º do art. 29 
desta Lei Complementar.  
Art. 40. As consultas relativas ao Simples Nacional serão solucionadas pela 
Secretaria da Receita Federal, salvo quando se referirem a tributos e 
contribuições de competência estadual ou municipal, que serão 
solucionadas conforme a respectiva competência tributária, na forma 
disciplinada pelo Comitê Gestor.  
 

Seção XIII 
Do processo judicial  

 
Art. 41. Os processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo 
Simples Nacional serão ajuizados em face da União, que será representada 
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em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o 
disposto no § 5º deste artigo.  
§1º. Os Estados, Distrito Federal e Municípios prestarão auxílio à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relação aos tributos de sua 
competência, na forma a ser disciplinada por ato do Comitê Gestor.  
§2º. Os créditos tributários oriundos da aplicação desta Lei Complementar 
serão apurados, inscritos em Dívida Ativa da União e cobrados 
judicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  
§3º. Mediante convênio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá 
delegar aos Estados e Municípios a inscrição em dívida ativa estadual e 
municipal e a cobrança judicial dos tributos estaduais e municipais a que se 
refere esta Lei Complementar.  
§4º. Aplica-se o disposto neste artigo aos impostos e contribuições que não 
tenham sido recolhidos resultantes das informações prestadas na declaração 
a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar.  
§5º. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo:  
I - os mandados de segurança nos quais se impugnem atos de autoridade 
coatora pertencente a Estado, Distrito Federal ou Município;  
II - as ações que tratem exclusivamente de tributos de competência dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, as quais serão propostas em 
face desses entes federativos, representados em juízo por suas respectivas 
procuradorias;  
III - as ações promovidas na hipótese de celebração do convênio de que 
trata o § 3º deste artigo.  
 

Capítulo V 
Do acesso aos mercados  

 
Seção Única 

Das aquisições públicas  
 
Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para 
efeito de assinatura do contrato.  
Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição.  
§1º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
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emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa.  
§2° A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste 
artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte.  
§1º. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada.  
§2º. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º 
deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.  
Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, 
ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do 
art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito;  
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 
nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta.  
§1º. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste 
artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame.  
§2º. O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte.  
§3º. No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão.  
Art. 46. A microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos 
creditórios decorrentes de empenhos liquidados por órgãos e entidades da 
União, Estados, Distrito Federal e Município não pagos em até 30 (trinta) 
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dias contados da data de liquidação poderão emitir cédula de crédito 
microempresarial.  
Parágrafo único. A cédula de crédito microempresarial é título de crédito 
regido, subsidiariamente, pela legislação prevista para as cédulas de crédito 
comercial, tendo como lastro o empenho do poder público, cabendo ao 
Poder Executivo sua regulamentação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
a contar da publicação desta Lei Complementar.  
Art. 47. Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, 
poderá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a 
ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 
tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo 
ente.  
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei 
Complementar, a administração pública poderá realizar processo licitatório:  
I - destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais);  
II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou 
de empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a 
ser subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado;  
III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto 
para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em 
certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível.  
§1º. O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder a 
25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil.  
§2º. Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e 
pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser 
destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte 
subcontratadas.  
Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 
quando:  
I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte não forem expressamente 
previstos no instrumento convocatório;  
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos 
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados 
local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório;  
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública 
ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;  
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IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
 

Capítulo VI 
Da simplificação das relações de trabalho  

 
Seção I 

Da segurança e da medicina do trabalho  
 
Art. 50. As microempresas e as empresas de pequeno porte serão 
estimuladas pelo poder público e pelos Serviços Sociais Autônomos a 
formar consórcios para acesso a serviços especializados em segurança e 
medicina do trabalho.  
 

Seção II 
Das Obrigações Trabalhistas  

 
Art. 51. As microempresas e as empresas de pequeno porte são 
dispensadas:  
I - da afixação de Quadro de Trabalho em suas dependências;  
II - da anotação das férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas 
de registro;  
III - de empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços 
Nacionais de Aprendizagem;  
IV - da posse do livro intitulado “Inspeção do Trabalho”; e  
V - de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de 
férias coletivas.  
Art. 52. O disposto no art. 51 desta Lei Complementar não dispensa as 
microempresas e as empresas de pequeno porte dos seguintes 
procedimentos:  
I - anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;  
II - arquivamento dos documentos comprobatórios de cumprimento das 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, enquanto não prescreverem essas 
obrigações;  
III - apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP;  
IV - apresentação das Relações Anuais de Empregados e da Relação Anual 
de Informações Sociais - RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados - CAGED.  
Parágrafo único. (Vetado). 
Art. 53. (Revogado). 
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Seção III 
Do acesso à justiça do trabalho  

 
Art. 54. É facultado ao empregador de microempresa ou de empresa de 
pequeno porte fazer-se substituir ou representar perante a Justiça do 
Trabalho por terceiros que conheçam dos fatos, ainda que não possuam 
vínculo trabalhista ou societário.  
 

Capítulo VII 
Da fiscalização orientadora  

 
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, 
metrológico, sanitário, ambiental e de segurança, das microempresas e 
empresas de pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente 
orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar 
grau de risco compatível com esse procedimento.  
§1º. Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de 
infração, salvo quando for constatada infração por falta de registro de 
empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 
CTPS, ou, ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou 
embaraço à fiscalização.  
§2º. (Vetado). 
§3º. Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as 
atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não 
se sujeitarão ao disposto neste artigo.  
§4º. O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal 
relativo a tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei 
Complementar.  
 

Capítulo VIII 
Do associativismo  

 
Seção Única 

Da sociedade de propósito específico formada por microempresas e 
empresas de pequeno porte optantes pelo simples nacional  

 
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, 
para os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de 
propósito específico nos termos e condições estabelecidos pelo Poder 
Executivo federal.  
§1º. Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo 
pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.  
§2º. A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:  
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I - terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;  
II - terá por finalidade realizar:  
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de 
pequeno porte que sejam suas sócias;  
b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas 
de pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não 
sejam suas sócias;  
III - poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea b 
do inciso II deste parágrafo;  
IV - apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro 
real, devendo manter a escrituração dos livros Diário e Razão;  
V - apurará a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-
cumulativo;  
VI - exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que dela façam parte;  
VII - será constituída como sociedade limitada;  
VIII - deverá, nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno 
porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das 
aquisições realizadas para revenda; e  
IX - deverá, nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou 
empresas de pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no 
mínimo igual ao das aquisições desses bens.  
§3º. A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de 
propósito específico não gera direito a créditos relativos a impostos ou 
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.  
§4º. A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar 
simultaneamente de mais de uma sociedade de propósito específico de que 
trata este artigo.  
§5º. A sociedade de propósito específico de que trata este artigo não poderá:  
I - ser filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica 
com sede no exterior;  
II - ser constituída sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo;  
III - participar do capital de outra pessoa jurídica;  
IV - exercer atividade de banco comercial, de investimentos e de 
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, 
financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de 
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 
previdência complementar;  
V - ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 
(cinco) anos-calendário anteriores;  
VI - exercer a atividade vedada às microempresas e empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional.  
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§6º. A inobservância do disposto no §4º deste artigo acarretará a 
responsabilidade solidária das microempresas ou empresas de pequeno 
porte sócias da sociedade de propósito específico de que trata este artigo na 
hipótese em que seus titulares, sócios ou administradores conhecessem ou 
devessem conhecer tal inobservância.  
§7º. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo até 31 de 
dezembro de 2008. 
 

Capítulo IX 
Do estímulo ao crédito e à capitalização  

 
Seção I 

Disposições gerais  
 
Art. 57. O Poder Executivo federal proporá, sempre que necessário, 
medidas no sentido de melhorar o acesso das microempresas e empresas de 
pequeno porte aos mercados de crédito e de capitais, objetivando a redução 
do custo de transação, a elevação da eficiência alocativa, o incentivo ao 
ambiente concorrencial e a qualidade do conjunto informacional, em 
especial o acesso e portabilidade das informações cadastrais relativas ao 
crédito.  
Art. 58. Os bancos comerciais públicos e os bancos múltiplos públicos com 
carteira comercial e a Caixa Econômica Federal manterão linhas de crédito 
específicas para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, 
devendo o montante disponível e suas condições de acesso ser expressos 
nos respectivos orçamentos e amplamente divulgadas.  
Parágrafo único. As instituições mencionadas no caput deste artigo deverão 
publicar, juntamente com os respectivos balanços, relatório circunstanciado 
dos recursos alocados às linhas de crédito referidas no caput deste artigo e 
aqueles efetivamente utilizados, consignando, obrigatoriamente, as 
justificativas do desempenho alcançado.  
Art. 59. As instituições referidas no caput do art. 58 desta Lei 
Complementar devem se articular com as respectivas entidades de apoio e 
representação das microempresas e empresas de pequeno porte, no sentido 
de proporcionar e desenvolver programas de treinamento, 
desenvolvimento gerencial e capacitação tecnológica.  
Art. 60. (Vetado). 
Art. 60-A. Poderá ser instituído Sistema Nacional de Garantias de Crédito 
pelo Poder Executivo, com o objetivo de facilitar o acesso das 
microempresas e empresas de pequeno porte a crédito e demais serviços 
das instituições financeiras, o qual, na forma de regulamento, proporcionará 
a elas tratamento diferenciado, favorecido e simplificado, sem prejuízo de 
atendimento a outros públicos-alvo.  
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Parágrafo único. O Sistema Nacional de Garantias de Crédito integrará o 
Sistema Financeiro Nacional.  
Art. 61. Para fins de apoio creditício às operações de comércio exterior das 
microempresas e das empresas de pequeno porte, serão utilizados os 
parâmetros de enquadramento ou outros instrumentos de alta significância 
para as microempresas, empresas de pequeno porte exportadoras segundo 
o porte de empresas, aprovados pelo Mercado Comum do Sul - 
MERCOSUL.  
 

Seção II 
Das responsabilidades do Banco Central do Brasil  

 
Art. 62. O Banco Central do Brasil poderá disponibilizar dados e 
informações para as instituições financeiras integrantes do Sistema 
Financeiro Nacional, inclusive por meio do Sistema de Informações de 
Crédito - SCR, visando a ampliar o acesso ao crédito para microempresas e 
empresas de pequeno porte e fomentar a competição bancária.  
§1º. O disposto no caput deste artigo alcança a disponibilização de dados e 
informações específicas relativas ao histórico de relacionamento bancário e 
creditício das microempresas e das empresas de pequeno porte, apenas aos 
próprios titulares.  
§2º. O Banco Central do Brasil poderá garantir o acesso simplificado, 
favorecido e diferenciado dos dados e informações constantes no § 1º deste 
artigo aos seus respectivos interessados, podendo a instituição optar por 
realizá-lo por meio das instituições financeiras, com as quais o próprio 
cliente tenha relacionamento.  
 

Seção III 
Das condições de acesso aos depósitos especiais do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador - FAT  
 
Art. 63. O CODEFAT poderá disponibilizar recursos financeiros por meio 
da criação de programa específico para as cooperativas de crédito de cujos 
quadros de cooperados participem microempreendedores, empreendedores 
de microempresa e empresa de pequeno porte bem como suas empresas.  
Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo deverão ser 
destinados exclusivamente às microempresas e empresas de pequeno porte.  
 

Capítulo X 
Do estímulo à inovação  

 
Seção I 

Disposições gerais  
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Art. 64. Para os efeitos desta Lei Complementar considera-se:  
I - inovação: a concepção de um novo produto ou processo de fabricação, 
bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao 
produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho 
de qualidade ou produtividade, resultando em maior competitividade no 
mercado;  
II - agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada 
que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a 
estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da 
inovação;  
III - Instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade da 
administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, 
executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou 
tecnológico;  
IV - núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou órgão constituído por uma 
ou mais ICT com a finalidade de gerir sua política de inovação;  
V - instituição de apoio: instituições criadas sob o amparo da Lei nº 8.958, de 
20 de dezembro de 1994, com a finalidade de dar apoio a projetos de 
pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e 
tecnológico.  
 

Seção II 
Do apoio à inovação  

 
Art. 65. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e as 
respectivas agências de fomento, as ICT, os núcleos de inovação tecnológica 
e as instituições de apoio manterão programas específicos para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive quando 
estas revestirem a forma de incubadoras, observando-se o seguinte:  
I - as condições de acesso serão diferenciadas, favorecidas e simplificadas;  
II - o montante disponível e suas condições de acesso deverão ser expressos 
nos respectivos orçamentos e amplamente divulgados.  
§1º. As instituições deverão publicar, juntamente com as respectivas 
prestações de contas, relatório circunstanciado das estratégias para 
maximização da participação do segmento, assim como dos recursos 
alocados às ações referidas no caput deste artigo e aqueles efetivamente 
utilizados, consignando, obrigatoriamente, as justificativas do desempenho 
alcançado no período.  
§2º. As pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo terão por meta a 
aplicação de, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos recursos destinados à 
inovação para o desenvolvimento de tal atividade nas microempresas ou 
nas empresas de pequeno porte.  
§3º. Os órgãos e entidades integrantes da administração pública federal 
atuantes em pesquisa, desenvolvimento ou capacitação tecnológica terão 
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por meta efetivar suas aplicações, no percentual mínimo fixado no § 2º deste 
artigo, em programas e projetos de apoio às microempresas ou às empresas 
de pequeno porte, transmitindo ao Ministério da Ciência e Tecnologia, no 
primeiro trimestre de cada ano, informação relativa aos valores alocados e a 
respectiva relação percentual em relação ao total dos recursos destinados 
para esse fim.  
§4º. Ficam autorizados a reduzir a 0 (zero) as alíquotas dos impostos e 
contribuições a seguir indicados, incidentes na aquisição, ou importação, de 
equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, acessórios, 
sobressalentes e ferramentas que os acompanhem, na forma definida em 
regulamento, quando adquiridos, ou importados, diretamente por 
microempresas ou empresas de pequeno porte para incorporação ao seu 
ativo imobilizado:  
I - a União, em relação ao IPI, à Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep, à 
Cofins-Importação e à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e  
II - os Estados e o Distrito Federal, em relação ao ICMS.  
§5º. A microempresa ou empresa de pequeno porte, adquirente de bens com 
o benefício previsto no § 4º deste artigo, fica obrigada, nas hipóteses 
previstas em regulamento, a recolher os impostos e contribuições que 
deixaram de ser pagos, acrescidos de juros e multa, de mora ou de ofício, 
contados a partir da data da aquisição, no mercado interno, ou do registro 
da declaração de importação - DI, calculados na forma da legislação que 
rege a cobrança do tributo não pago.  
Art. 66. No primeiro trimestre do ano subsequente, os órgãos e entidades a 
que alude o art. 67 desta Lei Complementar transmitirão ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia relatório circunstanciado dos projetos realizados, 
compreendendo a análise do desempenho alcançado.  
Art. 67. Os órgãos congêneres ao Ministério da Ciência e Tecnologia 
estaduais e municipais deverão elaborar e divulgar relatório anual 
indicando o valor dos recursos recebidos, inclusive por transferência de 
terceiros, que foram aplicados diretamente ou por organizações vinculadas, 
por Fundos Setoriais e outros, no segmento das microempresas e empresas 
de pequeno porte, retratando e avaliando os resultados obtidos e indicando 
as previsões de ações e metas para ampliação de sua participação no 
exercício seguinte.  
 

Capítulo XI 
Das regras civis e empresariais  

 
Seção I 

Das regras civis  
 

Subseção I 
Do pequeno empresário  
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Art. 68. Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do 
disposto nos arts. 970 e 1.179 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o 
empresário individual caracterizado como microempresa na forma desta 
Lei Complementar que aufira receita bruta anual de até R$ 36.000,00 (trinta 
e seis mil reais).  
 

Subseção II 
(Vetado) 

 
Art. 69. (Vetado). 
 

Seção II 
Das deliberações sociais e da estrutura organizacional  

 
Art. 70. As microempresas e as empresas de pequeno porte são 
desobrigadas da realização de reuniões e assembleias em qualquer das 
situações previstas na legislação civil, as quais serão substituídas por 
deliberação representativa do primeiro número inteiro superior à metade 
do capital social.  
§1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica caso haja disposição 
contratual em contrário, caso ocorra hipótese de justa causa que enseje a 
exclusão de sócio ou caso um ou mais sócios ponham em risco a 
continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade.  
§2º. Nos casos referidos no § 1º deste artigo, realizar-se-á reunião ou 
assembleia de acordo com a legislação civil.  
Art. 71. Os empresários e as sociedades de que trata esta Lei Complementar, 
nos termos da legislação civil, ficam dispensados da publicação de qualquer 
ato societário.  
 

Seção III 
Do nome empresarial  

 
Art. 72. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da 
legislação civil, acrescentarão à sua firma ou denominação as expressões 
“Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas 
abreviações, “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa a inclusão 
do objeto da sociedade.  
 

Seção IV 
Do protesto de títulos  

 
Art. 73. O protesto de título, quando o devedor for microempresário ou 
empresa de pequeno porte, é sujeito às seguintes condições:  
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I - sobre os emolumentos do tabelião não incidirão quaisquer acréscimos a 
título de taxas, custas e contribuições para o Estado ou Distrito Federal, 
carteira de previdência, fundo de custeio de atos gratuitos, fundos especiais 
do Tribunal de Justiça, bem como de associação de classe, criados ou que 
venham a ser criados sob qualquer título ou denominação, ressalvada a 
cobrança do devedor das despesas de correio, condução e publicação de 
edital para realização da intimação;  
II - para o pagamento do título em cartório, não poderá ser exigido cheque 
de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o pagamento por meio 
de cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada 
pelo tabelionato de protesto será condicionada à efetiva liquidação do 
cheque;  
III - o cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do 
título, será feito independentemente de declaração de anuência do credor, 
salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado;  
IV - para os fins do disposto no caput e nos incisos I, II e III do caput deste 
artigo, o devedor deverá provar sua qualidade de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte perante o tabelionato de protestos de títulos, 
mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas, conforme o caso;  
V - quando o pagamento do título ocorrer com cheque sem a devida 
provisão de fundos, serão automaticamente suspensos pelos cartórios de 
protesto, pelo prazo de 1 (um) ano, todos os benefícios previstos para o 
devedor neste artigo, independentemente da lavratura e registro do 
respectivo protesto.  
 

Capítulo XII 
Do acesso à justiça  

 
Seção I 

Do acesso aos juizados especiais  
 

Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que 
trata esta Lei Complementar o disposto no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6º da Lei nº 10.259, de 
12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam 
a ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, 
excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.  
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Seção II 
Da conciliação prévia, mediação e arbitragem  

 
Art. 75. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser 
estimuladas a utilizar os institutos de conciliação prévia, mediação e 
arbitragem para solução dos seus conflitos.  
§1º. Serão reconhecidos de pleno direito os acordos celebrados no âmbito 
das comissões de conciliação prévia.  
§2º. O estímulo a que se refere o caput deste artigo compreenderá 
campanhas de divulgação, serviços de esclarecimento e tratamento 
diferenciado, simplificado e favorecido no tocante aos custos 
administrativos e honorários cobrados.  
 

Seção III 
Das parcerias  

 
Art. 75-A. Para fazer face às demandas originárias do estímulo previsto nos 
arts. 74 e 75 desta Lei Complementar, entidades privadas, públicas, 
inclusive o Poder Judiciário, poderão firmar parcerias entre si, objetivando a 
instalação ou utilização de ambientes propícios para a realização dos 
procedimentos inerentes a busca da solução de conflitos.  
 

Capítulo XIII 
Do apoio e da representação  

 
Art. 76. Para o cumprimento do disposto nesta Lei Complementar, bem 
como para desenvolver e acompanhar políticas públicas voltadas às 
microempresas e empresas de pequeno porte, o poder público, em 
consonância com o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, deverá incentivar e apoiar a criação de 
fóruns com participação dos órgãos públicos competentes e das entidades 
vinculadas ao setor.  
Parágrafo único. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior coordenará com as entidades representativas das microempresas e 
empresas de pequeno porte a implementação dos fóruns regionais nas 
unidades da federação.  
 

Capítulo XIV 
Disposições finais e transitórias  

 
Art. 77. Promulgada esta Lei Complementar, o Comitê Gestor expedirá, em 
30 (trinta) meses, as instruções que se fizerem necessárias à sua execução.  
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§1º. O Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria da Receita Federal, a 
Secretaria da Receita Previdenciária, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão editar, em 1 (um) ano, as leis e demais atos necessários 
para assegurar o pronto e imediato tratamento jurídico diferenciado, 
simplificado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno 
porte.  
§2º. A administração direta e indireta federal, estadual e municipal e as 
entidades paraestatais acordarão, no prazo previsto no § 1º deste artigo, as 
providências necessárias à adaptação dos respectivos atos normativos ao 
disposto nesta Lei Complementar.  
§3º. (VETADO). 
§4º. O Comitê Gestor regulamentará o disposto no inciso I do § 6º do art. 13 
desta Lei Complementar até 31 de dezembro de 2008.  
§5º. A partir de 1º de janeiro de 2009, perderão eficácia as substituições 
tributárias que não atenderem à disciplina estabelecida na forma do § 4º 
deste artigo.  
§6º. O Comitê de que trata o inciso III do caput do art. 2º desta Lei 
Complementar expedirá, até 31 de dezembro de 2009, as instruções que se 
fizerem necessárias relativas a sua competência.  
Art. 78. (Revogado).  
Art. 79. Será concedido, para ingresso no Simples Nacional, parcelamento, 
em até 100 (cem) parcelas mensais e sucessivas, dos débitos com o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas federal, 
estadual ou municipal, de responsabilidade da microempresa ou empresa 
de pequeno porte e de seu titular ou sócio, com vencimento até 30 de junho 
de 2008.  
§1º. O valor mínimo da parcela mensal será de R$ 100,00 (cem reais), 
considerados isoladamente os débitos para com a Fazenda Nacional, para 
com a Seguridade Social, para com a Fazenda dos Estados, dos Municípios 
ou do Distrito Federal.  
§2º. Esse parcelamento alcança inclusive débitos inscritos em dívida ativa.  
§3º. O parcelamento será requerido à respectiva Fazenda para com a qual o 
sujeito passivo esteja em débito.  
§3º-A. O parcelamento deverá ser requerido no prazo estabelecido em 
regulamentação do Comitê Gestor.  
§4º. Aplicam-se ao disposto neste artigo as demais regras vigentes para 
parcelamento de tributos e contribuições federais, na forma regulamentada 
pelo Comitê Gestor.  
§5º. (Vetado). 
§6º. (Vetado). 
§7º. (Vetado). 
§8º. (Vetado). 
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§9º. O parcelamento de que trata o caput deste artigo não se aplica na 
hipótese de reingresso de microempresa ou empresa de pequeno porte no 
Simples Nacional.  
Art. 79-A. (Vetado). 
Art. 79-B. Excepcionalmente para os fatos geradores ocorridos em julho de 
2007, os tributos apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei 
Complementar deverão ser pagos até o último dia útil de agosto de 2007.  
Art. 79-C. A microempresa e a empresa de pequeno porte que, em 30 de 
junho de 2007, se enquadravam no regime previsto na Lei nº 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, e que não ingressaram no regime previsto no art. 12 
desta Lei Complementar sujeitar-se-ão, a partir de 1º de julho de 2007, às 
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.  
§1º. Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá 
optar pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ 
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL na forma do lucro 
real, trimestral ou anual, ou do lucro presumido.  
§2º. A opção pela tributação com base no lucro presumido dar-se-á pelo 
pagamento, no vencimento, do IRPJ e da CSLL devidos, correspondente ao 
3º (terceiro) trimestre de 2007 e, no caso do lucro real anual, com o 
pagamento do IRPJ e da CSLL relativos ao mês de julho de 2007 com base 
na estimativa mensal.  
Art. 79-D. Excepcionalmente, para os fatos geradores ocorridos entre 1º de 
julho de 2007 e 31 de dezembro de 2008, as pessoas jurídicas que exerçam 
atividade sujeita simultaneamente à incidência do IPI e do ISS deverão 
recolher o ISS diretamente ao Município em que este imposto é devido até o 
último dia útil de fevereiro de 2009, aplicando-se, até esta data, o disposto 
no parágrafo único do art. 100 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional - CTN.  
Art. 80. O art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, fica acrescido dos 
seguintes §§ 2º e 3º, passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:  

“Art. 21. .........................................................................................................  
§2º. É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite 
mínimo mensal do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do 
segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem 
relação de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado 
facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição.  
§3º. O segurado que tenha contribuído na forma do § 2º deste artigo e 
pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de 
obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem 
recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal 
mediante o recolhimento de mais 9% (nove por cento), acrescido dos juros 
moratórios de que trata o disposto no art. 34 desta Lei.” (NR) 
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Art. 81. O art. 45 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:  

“Art. 45. ............................................... 
§2º. Para apuração e constituição dos créditos a que se refere o § 1º deste 
artigo, a Seguridade Social utilizará como base de incidência o valor da 
média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, 
reajustados, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período 
contributivo decorrido desde a competência julho de 1994. 
...................................................................................................  
§4º. Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2º e 3º deste artigo 
incidirão juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, 
capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% 
(cinqüenta por cento), e multa de 10% (dez por cento). 
................................................................................................. 
§7º. A contribuição complementar a que se refere o § 3º do art. 21 desta 
Lei será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do 
benefício.” (NR)  

Art. 82. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:  

“Art. 9º ..................................................................................   
§1º. O Regime Geral de Previdência Social - RGPS garante a cobertura de 
todas as situações expressas no art. 1º desta Lei, exceto as de desemprego 
involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de 
contribuição para o trabalhador de que trata o § 2º do art. 21 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991. 
.......................................................…....................” (NR)  
“Art. 18. ...................................…….................................. 
I - ...........................……....................................................... 
c) aposentadoria por tempo de contribuição; 
................................................................................................ 
§3º. O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, 
sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado 
facultativo que contribuam na forma do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria por tempo de 
contribuição.” (NR)  
“Art. 55. .......................................................................... 
......................................................................................... 
§4º. Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de 
concessão do benefício de que trata esta subseção, o período em que o 
segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na 
forma do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se 
tiver complementado as contribuições na forma do § 3º do mesmo artigo.” 
(NR)  
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Art. 83. O art. 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, fica acrescido do 
seguinte § 2º, passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:  

“Art. 94. .......................................................................... 
§2º. Não será computado como tempo de contribuição, para efeito dos 
benefícios previstos em regimes próprios de previdência social, o período 
em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver 
contribuído na forma do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, salvo se complementadas as contribuições na forma do § 3º do 
mesmo artigo.” (NR)  

Art. 84. O art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido 
do seguinte §3º:  

“Art. 58. ......................................................................... 
........................................................................................ 
§3º. Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, por meio de acordo ou convenção coletiva, em caso de transporte 
fornecido pelo empregador, em local de difícil acesso ou não servido por 
transporte público, o tempo médio despendido pelo empregado, bem 
como a forma e a natureza da remuneração.” (NR)  

Art. 85. (Vetado). 
Art. 85-A. Caberá ao Poder Público Municipal designar Agente de 
Desenvolvimento para a efetivação do disposto nesta Lei Complementar, 
observadas as especificidades locais.  
§1º. A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício 
de articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento 
local e territorial, mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou 
coletivas, que visem ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas 
nesta Lei Complementar, sob supervisão do órgão gestor local responsável 
pelas políticas de desenvolvimento.  
§2º. O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes 
requisitos:  
I - residir na área da comunidade em que atuar;  
II - haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para 
a formação de Agente de Desenvolvimento; e  
III - haver concluído o ensino fundamental.  
§3º. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
juntamente com as entidades municipalistas e de apoio e representação 
empresarial, prestarão suporte aos referidos agentes na forma de 
capacitação, estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de 
informações e experiências.  
Art. 86. As matérias tratadas nesta Lei Complementar que não sejam 
reservadas constitucionalmente a lei complementar poderão ser objeto de 
alteração por lei ordinária.  
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Art. 87. O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 3º ......................................................  
§1º. O valor adicionado corresponderá, para cada Município:  
I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de 
serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em 
cada ano civil;  
II - nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo 
único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que 
se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor 
adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta. 
.....................................................................” (NR)  

Art. 88. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
ressalvado o regime de tributação das microempresas e empresas de 
pequeno porte, que entra em vigor em 1º de julho de 2007.  
Art. 89. Ficam revogadas, a partir de 1º de julho de 2007, a Lei nº 9.317, de 5 
de dezembro de 1996, e a Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999.  
Brasília, 14 de dezembro de 2006; 185º da Independência e 118º da 
República.  
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Luiz Marinho 
Luiz Fernando Furlan 
Dilma Rousseff 
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ANEXO I  

Partilha do Simples Nacional – Comércio  

Receita Bruta em 12 
meses (em R$) 

ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS 

Até 120.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 

De 120.000,01 a 
240.000,00 

5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 

De 240.000,01 a 
360.000,00 

6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 

De 360.000,01 a 
480.000,00 

7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 

De 480.000,01 a 
600.000,00 

7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 

De 600.000,01 a 
720.000,00 

8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 

De 720.000,01 a 
840.000,00 

8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 

De 840.000,01 a 
960.000,00 

8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 

De 960.000,01 a 
1.080.000,00 

9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 

De 1.080.000,01 a 
1.200.000,00 

9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10% 

De 1.200.000,01 a 
1.320.000,00 

9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 

De 1.320.000,01 a 
1.440.000,00 

10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 

De 1.440.000,01 a 
1.560.000,00 

10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 

De 1.560.000,01 a 
1.680.000,00 

10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 

De 1.680.000,01 a 
1.800.000,00 

10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 

De 1.800.000,01 a 
1.920.000,00 

11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 

De 1.920.000,01 a 
2.040.000,00 

11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 

De 2.040.000,01 a 
2.160.000,00 

11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 

De 2.160.000,01 a 
2.280.000,00 

11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 

De 2.280.000,01 a 
2.400.000,00 

11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 
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ANEXO II  

Partilha do Simples Nacional – Indústria  

Receita Bruta em 
12 meses (em R$) 

ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS IPI 

Até 120.000,00 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 0,50% 

De 120.000,01 a 
240.000,00 

5,97% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 0,50% 

De 240.000,01 a 
360.000,00 

7,34% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 0,50% 

De 360.000,01 a 
480.000,00 

8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50% 

De 480.000,01 a 
600.000,00 

8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50% 

De 600.000,01 a 
720.000,00 

8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50% 

De 720.000,01 a 
840.000,00 

8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50% 

De 840.000,01 a 
960.000,00 

8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50% 

De 960.000,01 a 
1.080.000,00 

9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50% 

De 1.080.000,01 a 
1.200.000,00 

9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50% 

De 1.200.000,01 a 
1.320.000,00 

10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50% 

De 1.320.000,01 a 
1.440.000,00 

10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50% 

De 1.440.000,01 a 
1.560.000,00 

10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50% 

De 1.560.000,01 a 
1.680.000,00 

10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50% 

De 1.680.000,01 a 
1.800.000,00 

10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50% 

De 1.800.000,01 a 
1.920.000,00 

11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50% 

De 1.920.000,01 a 
2.040.000,00 

11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50% 

De 2.040.000,01 a 
2.160.000,00 

11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50% 

De 2.160.000,01 a 
2.280.000,00 

12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50% 

De 2.280.000,01 a 
2.400.000,00 

12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50% 
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ANEXO III  

Partilha do Simples Nacional – Serviços e Locação de Bens Móveis  

Receita Bruta em 12 
meses (em R$) 

ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ISS 

Até 120.000,00 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2,00% 

De 120.000,01 a 
240.000,00 

8,21% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 4,00% 2,79% 

De 240.000,01 a 
360.000,00 

10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 3,50% 

De 360.000,01 a 
480.000,00 

11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84% 

De 480.000,01 a 
600.000,00 

11,40% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87% 

De 600.000,01 a 
720.000,00 

12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4,23% 

De 720.000,01 a 
840.000,00 

12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4,26% 

De 840.000,01 a 
960.000,00 

12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4,31% 

De 960.000,01 a 
1.080.000,00 

13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 4,61% 

De 1.080.000,01 a 
1.200.000,00 

13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 4,65% 

De 1.200.000,01 a 
1.320.000,00 

14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5,00% 

De 1.320.000,01 a 
1.440.000,00 

15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5,00% 

De 1.440.000,01 a 
1.560.000,00 

15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5,00% 

De 1.560.000,01 a 
1.680.000,00 

15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5,00% 

De 1.680.000,01 a 
1.800.000,00 

15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5,00% 

De 1.800.000,01 a 
1.920.000,00 

16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5,00% 

De 1.920.000,01 a 
2.040.000,00 

16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5,00% 

De 2.040.000,01 a 
2.160.000,00 

17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5,00% 

De 2.160.000,01 a 
2.280.000,00 

17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5,00% 

De 2.280.000,01 a 
2.400.000,00 

17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5,00% 

 

  

LEI COMPLEMENTAR Nº 123



635 
 

ANEXO IV  

Partilha do Simples Nacional – Serviços  

Receita Bruta em 12 
meses (em R$) 

ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP ISS 

Até 120 000,00  4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00% 

De 120.000,01 a 
240.000,00  

6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79% 

De 240.000,01 a 
360.000,00 

7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50% 

De 360.000,01 a 
480.000,00  

8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84% 

De 480.000,01 a 
600.000,00 

8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87% 

De 600.000,01 a 
720.000,00 

9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23% 

De 720.000,01 a 
840.000,00 

10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26% 

De 840.000,01 a 
960.000,00 

10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31% 

De 960.000,01 a 
1.080.000,00 

11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61% 

De 1.080.000,01 a 
1.200.000,00 

12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65% 

De 1.200.000,01 a 
1.320.000,00 

12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00% 

De 1.320.000,01 a 
1.440.000,00 

13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00% 

De 1.440.000,01 a 
1.560.000,00 

13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00% 

De 1.560.000,01 a 
1.680.000,00 

14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00% 

De 1.680.000,01 a 
1.800.000,00 

14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00% 

De 1.800.000,01 a 
1.920.000,00 

15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00% 

De 1.920.000,01 a 
2.040.000,00 

15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00% 

De 2.040.000,01 a 
2.160.000,00 

15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00% 

De 2.160.000,01 a 
2.280.000,00 

16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00% 

De 2.280.000,01 a 
2.400.000,00 

16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00% 
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ANEXO V  

1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo:  

(r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses) 

Receita Bruta (em 12 meses)  

2) Nas hipóteses em que (r) corresponda aos intervalos centesimais 
da Tabela V-A, onde “<” significa menor que, “>” significa maior que, “=<” 
significa igual ou menor que e “>=” significa maior ou igual que, as 
alíquotas do Simples Nacional relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e 
CPP corresponderão ao seguinte: 

TABELA V-A 

Receita Bruta em 
12 meses (em R$) 

(r)<0,10 

0,10=< (r) 

e 

(r) < 0,15 

0,15=< (r) 

e 

(r) < 0,20 

0,20=< (r) 

e 

(r) < 0,25 

0,25=< (r) 

e 

(r) < 0,30 

0,30=< (r) 

e 

(r) < 0,35 

0,35=< (r) 

e 

(r) < 0,40 

(r) >= 0,40 

Até 120.000,00 17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00% 

De 120.000,01 a 
240.000,00 

17,52% 15,75% 13,90% 12,60% 12,33% 10,72% 9,10% 8,48% 

De 240.000,01 a 
360.000,00 

17,55% 15,95% 14,20% 12,90% 12,64% 11,11% 9,58% 9,03% 

De 360.000,01 a 
480.000,00 

17,95% 16,70% 15,00% 13,70% 13,45% 12,00% 10,56% 9,34% 

De 480.000,01 a 
600.000,00 

18,15% 16,95% 15,30% 14,03% 13,53% 12,40% 11,04% 10,06% 

De 600.000,01 a 
720.000,00 

18,45% 17,20% 15,40% 14,10% 13,60% 12,60% 11,60% 10,60% 

De 720.000,01 a 
840.000,00 

18,55% 17,30% 15,50% 14,11% 13,68% 12,68% 11,68% 10,68% 

De 840.000,01 a 
960.000,00 

18,62% 17,32% 15,60% 14,12% 13,69% 12,69% 11,69% 10,69% 

De 960.000,01 a 
1.080.000,00 

18,72% 17,42% 15,70% 14,13% 14,08% 13,08% 12,08% 11,08% 

De 1.080.000,01 a 
1.200.000,00 

18,86% 17,56% 15,80% 14,14% 14,09% 13,09% 12,09% 11,09% 

De 1.200.000,01 a 
1.320.000,00 

18,96% 17,66% 15,90% 14,49% 14,45% 13,61% 12,78% 11,87% 

De 1.320.000,01 a 
1.440.000,00 

19,06% 17,76% 16,00% 14,67% 14,64% 13,89% 13,15% 12,28% 

De 1.440.000,01 a 
1.560.000,00 

19,26% 17,96% 16,20% 14,86% 14,82% 14,17% 13,51% 12,68% 

De 1.560.000,01 a 
1.680.000,00 

19,56% 18,30% 16,50% 15,46% 15,18% 14,61% 14,04% 13,26% 
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De 1.680.000,01 a 
1.800.000,00 

20,70% 19,30% 17,45% 16,24% 16,00% 15,52% 15,03% 14,29% 

De 1.800.000,01 a 
1.920.000,00 

21,20% 20,00% 18,20% 16,91% 16,72% 16,32% 15,93% 15,23% 

De 1.920.000,01 a 
2.040.000,00 

21,70% 20,50% 18,70% 17,40% 17,13% 16,82% 16,38% 16,17% 

De 2.040.000,01 a 
2.160.000,00 

22,20% 20,90% 19,10% 17,80% 17,55% 17,22% 16,82% 16,51% 

De 2.160.000,01 a 
2.280.000,00 

22,50% 21,30% 19,50% 18,20% 17,97% 17,44% 17,21% 16,94% 

De 2.280.000,01 a 
2.400.000,00 

22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 17,85% 17,60% 17,18% 

3) Somar-se-á a alíquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ, 
PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP apurada na forma acima a parcela 
correspondente ao ISS prevista no Anexo IV. 

4) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e 
CPP arrecadadas na forma deste Anexo será realizada com base nos 
parâmetros definidos na Tabela V-B, onde: 

(I) = pontos percentuais da partilha destinada à CPP; 

(J) = pontos percentuais da partilha destinada ao IRPJ, calculados 
após o resultado do fator (I); 

(K) = pontos percentuais da partilha destinada à CSLL, calculados 
após o resultado dos fatores (I) e (J); 

L = pontos percentuais da partilha destinada à COFINS, calculados 
após o resultado dos fatores (I), (J) e (K); 

(M) = pontos percentuais da partilha destinada à contribuição para o 
PIS/PASEP, calculados após os resultados dos fatores (I), (J), (K) e (L); 

(I) + (J) + (K) + (L) + (M) = 100 

N = relação (r) dividida por 0,004, limitando-se o resultado a 100; 

P = 0,1 dividido pela relação (r), limitando-se o resultado a 1. 
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TABELA V-B  

Receita Bruta em 12 
meses (em R$) 

CPP IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP 

I J K L M 

Até 120.000,00 
N x 
0,9 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 120.000,01 a 
240.000,00 

N x 
0,875 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 240.000,01 a 
360.000,00 

N x 
0,85 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 360.000,01 a 
480.000,00 

N x 
0,825 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 480.000,01 a 
600.000,00 

N x 
0,8 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 600.000,01 a 
720.000,00 

N x 
0,775 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 720.000,01 a 
840.000,00 

N x 
0,75 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 840.000,01 a 
960.000,00 

N x 
0,725 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 960.000,01 a 
1.080.000,00 

N x 
0,7 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 1.080.000,01 a 
1.200.000,00 

N x 
0,675 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 1.200.000,01 a 
1.320.000,00 

N x 
0,65 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 1.320.000,01 a 
1.440.000,00 

N x 
0,625 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 1.440.000,01 a 
1.560.000,00 

N x 
0,6 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 1.560.000,01 a 
1.680.000,00 

N x 
0,575 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 1.680.000,01 a 
1.800.000,00 

N x 
0,55 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 1.800.000,01 a 
1.920.000,00 

N x 
0,525 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 
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De 1.920.000,01 a 
2.040.000,00 

N x 
0,5 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 2.040.000,01 a 
2.160.000,00 

N x 
0,475 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 2.160.000,01 a 
2.280.000,00 

N x 
0,45 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 

De 2.280.000,01 a 
2.400.000,00 

N x 
0,425 

0,75 X 
(100 - I) 

X P 

0,25 X 
(100 - I) 

X P 

0,75 X 
(100 – I – J - K) 

100 – I – J – K - L 
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DECRETO Nº 76.900 

DECRETO Nº 76.900, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1975 
(DOU 24.12.1975) 

 
 

Institui a Relação Anual de 
Informações Sociais – RAIS e dá 
outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando das atribuições que lhe confere 
o artigo 81, itens III e V, da Constituição,  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica instituída a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, a ser 
preenchida pelas empresas, contendo elementos destinados a suprir as 
necessidades de controle, estatística e informações das entidades 
governamentais da área social.  
Parágrafo único. A RAIS deverá conter as informações periodicamente 
solicitadas pelas instituições vinculadas aos Ministérios da Fazenda, 
Trabalho, Interior e Previdência e Assistência Social, especialmente no 
tocante:  
a) ao cumprimento da legislação relativa ao Programa de Integração Social 
(PIS) e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(PASEP), sob a supervisão da Caixa Econômica Federal;  
b) às exigências da legislação de nacionalização do trabalho;  
c) ao fornecimento de subsídios para controle dos registros relativos ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  
d) ao estabelecimento de um sistema de controle central da arrecadação e da 
concessão e benefícios por parte do Instituto Nacional de Previdência Social 
(INPS);  
e) à coleta de dados indispensáveis aos estudos técnicos, de natureza 
estatística e atuarial, dos serviços especializados dos Ministérios citados.  
Art. 2º. A RAIS identificará: a empresa, pelo número de inscrição no 
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do Ministério da Fazenda; e o 
empregado, pelo número de inscrição no Programa de Integração Social 
(PIS).  
Parágrafo único. O INPS promoverá diretamente o cadastramento dos 
empregadores não sujeitos à inscrição do CGC, bem como dos 
trabalhadores autônomos, utilizando para estes a mesma sistemática de 
numeração usada no cadastro do PIS/PASEP.  
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Art. 3º. As contribuições destinadas ao INPS e ao PIS, bem como os 
depósitos relativos ao FGTS, serão recolhidos mediante instrumento único, 
respeitadas as peculiaridades de casa sistema.  
§1º. O instrumento único será constituído pelas guias de recolhimento dos 
sistemas que o integram, podendo ser recolhidas separada ou 
conjuntamente, até o último dia previsto na legislação específica.  
§2º. Os valores recebidos pelo banco arrecadador serão registrados 
separadamente, observadas as instruções baixadas pelas entidades em favor 
das quais forem eles creditados.  
Art. 4º. A RAIS substituirá a Relação Anual de Salários (RAS), já em 
utilização pela Caixa Econômica Federal e pelo INPS, para o cumprimento 
do previsto nas alíneas "a" e "d" , do parágrafo único, do artigo 1º.  
§1º. O processamento da RAIS será executado pelo Serviço Federal de 
Processamento de Dados (SERPRO), mediante convênios com os órgãos 
usuários, até a fase de geração do cadastro final, cabendo a estes a 
responsabilidade do processamento subseqüente para suas finalidades 
específicas.  
§2º. Definidas as informações adicionais necessárias ao atendimento das 
alíneas b , c e e do parágrafo único do artigo 1º, caberá á Caixa Econômica 
Federal e à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social 
(DATAPREV), ouvido o SERPRO, determinar as alterações do sistema, de 
modo a preservar sua operacionalidade.  
Art. 5º. Será criada uma Comissão Interministerial, encarregada de elaborar 
codificação para o preenchimento dos claros da RAIS em conformidade com 
as normas estabelecidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).  
Art. 6º. Até dezembro de 1976 os Ministérios da área social deverão:  
a) promover estudos no sentido de adaptar seus serviços à sistemática 
estabelecida neste Decreto, propondo as medidas que se tornarem 
necessárias à maior rapidez e eficiência no controle das operações a seu 
cargo, e  
b) baixar, após a implantação do sistema, os atos necessários à dispensa do 
fornecimento, por parte das empresas, dos elementos atualmente exigidos 
por força de atos normativos ou outros expedidos pelos órgãos 
interessados, valendo a apresentação da RAIS para o cumprimento das 
obrigações prevista no inciso III do artigo 80 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto 
de 1960, com a redação dada pelo Decreto-lei nº 66, de 21 de dezembro de 
1966.  
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às informações que 
devam ser prestadas pelas empresas, necessárias à individualização dos 
depósitos mensais para o FGTS.  
Art. 7º. A RAIS será obrigatória, para as empresas, a partir do exercício de 
1977, e sempre relativa ao ano-base anterior.  
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Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.  
Brasília, 23 de dezembro de 1975; 154º da Independência e 87º da República.  
ERNESTO GEISEL 
Mário Henrique Simonsen 
Arnaldo Prieto 
João Paulo dos Reis Velloso 
Maurício Rangel Reis 
L. G. do Nascimento e Silva  
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DECRETO Nº 99.658 

DECRETO Nº 99.658, DE 30 DE OUTUBRO DE 1990 
(DOU 31.10.2009) 

 
 

Regulamenta, no âmbito da 
Administração Pública Federal, o 
reaproveitamento, a 
movimentação, a alienação e 
outras formas de desfazimento de 
material. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 
8.028, de 12 de abril de 1990, no Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 
1967, e no Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986,  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. O reaproveitamento, a movimentação e a alienação de material, 
bem assim outras formas de seu desfazimento, no âmbito da Administração 
Pública Federal, são regulados pelas disposições deste decreto.  
Art. 2º. Este decreto não modifica as normas específicas de alienação e 
outras formas de desfazimento de material:  
I - dos Ministérios Militares e do Estado-Maior das Forças Armadas;  
II - do Departamento da Receita Federal, referentes a bens legalmente 
apreendidos;  
III - dos órgãos com finalidades agropecuárias, industriais ou comerciais, no 
que respeita à venda de bens móveis, por eles produzidos ou 
comercializados.  
Art. 3º. Para fins deste decreto, considera-se:  
I - material - designação genérica de equipamentos, componentes, 
sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens 
empregados ou passíveis de emprego nas atividades dos órgãos e entidades 
públicas federais, independente de qualquer fator;  
II - transferência - modalidade de movimentação de material, com troca de 
responsabilidade, de uma unidade organizacional para outra, dentro do 
mesmo órgão ou entidade;  
III - cessão - modalidade de movimentação de material do acervo, com 
transferência gratuita de posse e troca de responsabilidade, entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
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fundacional do Poder Executivo ou entre estes e outros, integrantes de 
qualquer dos demais Poderes da União;  
IV - alienação - operação de transferência do direito de propriedade do 
material, mediante venda, permuta ou doação;  
V - outras formas de desfazimento - renúncia ao direito de propriedade do 
material, mediante inutilização ou abandono.  
Parágrafo único. O material considerado genericamente inservível, para a 
repartição, órgão ou entidade que detém sua posse ou propriedade, deve 
ser classificado como:  
a) ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo 
aproveitado;  
b) recuperável - quando sua recuperação for possível e orçar, no âmbito, a 
cinqüenta por cento de seu valor de mercado;  
c) antieconômico - quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento 
precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou 
obsoletismo;  
d) irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se 
destina devido a perda de suas características ou em razão da inviabilidade 
econômica de sua recuperação.  
Art. 4º. O material classificado como ocioso ou recuperável será cedido a 
outros órgãos que dele necessitem.  
§1º. A cessão será efetivada mediante Termo de Cessão, do qual constarão a 
indicação de transferência de carga patrimonial, da unidade cedente para a 
cessionária, e o valor de aquisição ou custo de produção.  
§2º. Quando envolver entidade autárquica, fundacional ou integrante dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, a operação só poderá efetivar-se mediante 
doação.  
Art. 5º. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional informarão, mediante ofício ou meio eletrônico 
desde que certificado digitalmente por autoridade certificadora, 
credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – 
ICP - BRASIL, à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a existência de 
microcomputadores de mesa, monitores de vídeo, impressoras e demais 
equipamentos de informática, respectivo mobiliário, peças-parte ou 
componentes, classificados como ocioso, recuperável, antieconômico ou 
irrecuperável, disponíveis para reaproveitamento. (Redação dada pelo Decreto 
nº 6.087, DOU 23.04.2007). 
§1º. As entidades indicadas no art. 22, quando optarem pela doação desses 
bens, poderão adotar os mesmos procedimentos previstos no caput. 
(Incluído pelo Decreto nº 6.087, DOU 23.04.2007). 
§2º. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação indicará a 
instituição receptora dos bens, em consonância com o Programa de Inclusão 
Digital do Governo Federal. (Incluído pelo Decreto nº 6.087, DOU 23.04.2007). 
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§3º. Não ocorrendo manifestação por parte da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação no prazo de trinta dias, o órgão ou entidade que 
houver prestado a informação a que se refere o caput poderá proceder ao 
desfazimento dos materiais. (Incluído pelo Decreto nº 6.087, DOU 23.04.2007). 
Art. 6º. (Artigo revogado pelo Decreto nº 6.087, DOU 23.04.2007).  
Art. 7º. Nos casos de alienação, a avaliação do material deverá ser feita de 
conformidade com os preços atualizados e praticados no mercado.  
Parágrafo único. Decorridos mais de sessenta dias da avaliação, o material 
deverá ter o seu valor automaticamente atualizado, tomando-se por base o 
fator de correção aplicável às demonstrações contábeis e considerando-se o 
período decorrido entre a avaliação e a conclusão do processo de alienação.  
Art. 8º. A venda efetuar-se-á mediante concorrência, leilão ou convite, nas 
seguintes condições:  
I - por concorrência, em que será dada maior amplitude à convocação, para 
material avaliado, isolada ou globalmente, em quantia superior a Cr$ 
59.439.000,00 (cinqüenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e nove mil 
cruzeiros);  
II - por leilão, processado por leiloeiro oficial ou servidor designado pela 
Administração, observada a legislação pertinente, para material avaliado, 
isolada ou globalmente, em quantia não superior a Cr$59.439.000,00 
(cinqüenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e nove mil cruzeiros);  
III - por convite, dirigido a pelo menos três pessoas jurídicas, do ramo 
pertinente ao objeto da licitação, ou pessoas físicas, que não mantenham 
vínculo com o serviço público federal, para material avaliado, isolada ou 
globalmente, em quantia não superior a Cr$ 4.160.000,00 (quatro milhões, 
cento e sessenta mil cruzeiros).  
§1º. A Administração poderá optar pelo leilão, nos casos em que couber o 
convite, e, em qualquer caso, pela concorrência.  
§3º. (sic) O material deverá ser distribuído em lotes de:  
a) um objeto, quando se tratar de veículos, embarcações aeronaves ou 
material divisível, cuja avaliação global seja superior à quantia de Cr$ 
199.000,00 (cento e noventa e nove mil cruzeiros);  
b) vários objetos, preferencialmente homogêneos, quando a soma da 
avaliação de seus componentes for igual ou inferior a Cr$ 199.000,00 (cento 
e noventa e nove mil cruzeiros), ou se compuser de jogos ou conjuntos que 
não devam ser desfeitos.  
§3º. Os valores estabelecidos neste artigo serão revistos, periodicamente, e 
fixados em Portaria, pelo Secretário da Administração Federal.  
§4º. A alienação de material, mediante dispensa de prévia licitação, somente 
poderá ser autorizada quando revestir-se de justificado interesse público 
ou, em caso de doação, quando para atendimento ao interesse social, 
observados os critérios definidos no art. 15 deste decreto. 
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Art. 9º. A publicidade para os certames licitatórios fora do Distrito Federal 
será assegurada com a publicação de resumo do edital no Diário Oficial da 
União, da seguinte forma:  
I - na concorrência três vezes no mínimo, com intervalo de sete dias;  
II - no leilão duas vezes no mínimo, com intervalo de cinco dias;  
III - no convite uma única vez.  
Parágrafo único. A Administração poderá utilizar outros meios de 
divulgação para ampliar a área de competição, desde que economicamente 
viável, em cada processo.  
Art. 10. Os prazos para a realização dos certames, contados da primeira 
publicação no Diário Oficial da União, serão, no mínimo, de:  
I - trinta dias para a concorrência;  
II - quinze dias para o leilão; e  
III - três dias úteis para o convite.  
Art. 11. Quando não acudirem interessados à licitação, a Administração 
deverá reexaminar todo o procedimento, com objetivo de detectar as razões 
do desinteresse, especialmente no tocante às avaliações e à divulgação, 
podendo adotar outras formas, nas tentativas subsequentes para alienação 
do material, em função do que for apurado sobre as condições do certame 
anterior.  
Art. 12. Qualquer licitante poderá oferecer cotação para um, vários ou todos 
os lotes.  
Art. 13. O resultado financeiro obtido por meio de alienação deverá ser 
recolhido aos cofres da União, da autarquia ou da fundação, observada a 
legislação pertinente.  
Art. 14. A permuta com particulares poderá ser realizada sem limitação de 
valor, desde que as avaliações dos lotes sejam coincidentes e haja interesse 
público.  
Parágrafo único. No interesse público, devidamente justificado pela 
autoridade competente, o material disponível a ser permutado poderá 
entrar como parte do pagamento de outro a ser adquirido, condição que 
deverá constar do edital de licitação ou do convite.  
Art. 15. A doação, presentes razões de interesse social, poderá ser efetuada 
pelos órgãos integrantes da Administração Pública Federal direta, pelas 
autarquias e fundações, após a avaliação de sua oportunidade e 
conveniência, relativamente à escolha de outra forma de alienação, podendo 
ocorrer, em favor dos órgãos e entidades a seguir indicados, quando se 
tratar de material: (Redação dada pelo Decreto nº 6.087, DOU 23.04.2007). 
I - ocioso ou recuperável, para outro órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal direta, autárquica ou fundacional ou para outro órgão 
integrante de qualquer dos demais Poderes da União; (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.087, DOU 23.04.2007). 
II - antieconômico, para Estados e Municípios mais carentes, Distrito 
Federal, empresas públicas, sociedade de economia mista, instituições 
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filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público; (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.087, DOU 23.04.2007). 
III - irrecuperável, para instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade 
pública pelo Governo Federal, e as Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público; (Redação dada pelo Decreto nº 6.087, DOU 23.04.2007). 
IV - adquirido com recursos de convênio celebrado com Estado, Território, 
Distrito Federal ou Município e que, a critério do Ministro de Estado, do 
dirigente da autarquia ou fundação, seja necessário à continuação de 
programa governamental, após a extinção do convênio, para a respectiva 
entidade convenente; (Redação dada pelo Decreto nº 6.087, DOU 23.04.2007). 
V - destinado à execução descentralizada de programa federal, aos órgãos e 
entidades da Administração direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios e aos consórcios intermunicipais, para 
exclusiva utilização pelo órgão ou entidade executora do programa, 
hipótese em que se poderá fazer o tombamento do bem diretamente no 
patrimônio do donatário, quando se tratar de material permanente, 
lavrando-se, em todos os casos, registro no processo administrativo 
competente. (Redação dada pelo Decreto nº 6.087, DOU 23.04.2007). 
Parágrafo único. Os microcomputadores de mesa, monitores de vídeo, 
impressoras e demais equipamentos de informática, respectivo mobiliário, 
peças-parte ou componentes, classificados como ociosos ou recuperáveis, 
poderão ser doados a instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade 
pública pelo Governo Federal, e Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público que participem de projeto integrante do Programa de 
Inclusão Digital do Governo Federal. (Redação dada pelo Decreto nº 6.087, 
DOU 23.04.2007). 
Art. 16. Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação de 
material classificado como irrecuperável, a autoridade competente 
determinará sua descarga patrimonial e sua inutilização ou abandono, após 
a retirada das partes economicamente aproveitáveis, porventura existentes, 
que serão incorporados ao patrimônio.  
§1º. A inutilização consiste na destruição total ou parcial de material que 
ofereça ameaça vital para pessoas, risco de prejuízo ecológico ou 
inconvenientes, de qualquer natureza, para a Administração Pública 
Federal.  
§2º. A inutilização, sempre que necessário, será feita mediante audiência 
dos setores especializados, de forma a ter sua eficácia assegurada.  
§3º. Os símbolos nacionais, armas, munições e materiais pirotécnicos serão 
inutilizados em conformidade com a legislação específica.  
Art. 17. São motivos para a inutilização de material, dentre outros:  
I - a sua contaminação por agentes patológicos, sem possibilidade de 
recuperação por assepsia;  
II - a sua infestação por insetos nocivos, com risco para outro material;  
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III - a sua natureza tóxica ou venenosa;  
IV - a sua contaminação por radioatividade;  
V - o perigo irremovível de sua utilização fraudulenta por terceiros.  
Art. 18. A inutilização e o abandono de material serão documentados 
mediante Termos de Inutilização ou de Justificativa de Abandono, os quais 
integrarão o respectivo processo de desfazimento.  
Art. 19. As avaliações, classificação e formação de lotes, previstas neste 
decreto, bem assim os demais procedimentos que integram o processo de 
alienação de material, serão efetuados por comissão especial, instituída pela 
autoridade competente e composta de, no mínimo, três servidores 
integrantes do órgão ou entidade interessados.  
Art. 20. A Administração poderá, em casos especiais, contratar, por prazo 
determinado, serviço de empresa ou profissional especializado para 
assessorar a comissão especial quando se tratar de material de grande 
complexidade, vulto, valor estratégico ou cujo manuseio possa oferecer 
risco a pessoas, instalações ou ao meio ambiente.  
Art. 21. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no exercício 
das suas competências definidas no inciso XVII do art. 27 da Lei nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003, poderá expedir instruções que se fizerem necessárias 
à aplicação deste Decreto. (Redação dada pelo Decreto nº 6.087, DOU 
23.04.2007). 
Art. 22. O disposto neste decreto aplica-se, no que couber, às empresas 
públicas, sociedades de economia mista e respectivas subsidiárias ou 
controladas.  
Art. 23. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 24. Revogam-se os Decretos nºs 96.141, de 7 de junho de 1988, nº 98.249, 
de 6 de outubro de 1989, nº 98.798, de 5 de janeiro de 1990, nº 99.198, de 29 
de março de 1990, e demais disposições em contrário.  
Brasília, 30 de outubro de 1990; 169º da Independência e 102º da República.  
FERNANDO COLLOR  
Jarbas Passarinho  
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DECRETO Nº 2.271 

DECRETO Nº 2.271, DE 7 DE JULHO DE 1997 
(DOU 08.07.1997) 

 
 

Dispõe sobre a contratação de 
serviços pela Administração 
Pública Federal direta, autárquica 
e fundacional e dá outras 
providências. 

 
 
O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 7º do art. 
10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais 
acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem 
área de competência legal do órgão ou entidade. 
§1º. As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, 
transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, 
telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações 
serão, de preferência, objeto de execução indireta.  
§2º. Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às 
categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou 
entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar 
de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de 
pessoal. 
Art. 2º. A contratação deverá ser precedida e instruída com plano de 
trabalho aprovado pela autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a 
quem esta delegar competência, e que conterá, no mínimo:  
I - justificativa da necessidade dos serviços;  
II - relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser 
contratada;  
III - demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de 
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, 
materiais ou financeiros disponíveis.  
Art. 3º. O objeto da contratação será definido de forma expressa no edital 
de licitação e no contrato exclusivamente como prestação de serviços. 



650 
 

§1º. Sempre que a prestação do serviço objeto da contratação puder ser 
avaliada por determinada unidade quantitativa de serviço prestado, esta 
deverá estar prevista no edital e no respectivo contrato, e será utilizada 
como um dos parâmetros de aferição de resultados. 

§2º. Os órgãos e entidades contratantes poderão fixar nos respectivos editais 
de licitação, o preço máximo que se dispõem a pagar pela realização dos 
serviços, tendo por base os preços de mercado, inclusive aqueles praticados 
entre contratantes da iniciativa privada. 
Art. 4º. É vedada a inclusão de disposições nos instrumentos contratuais 
que permitam:  
I - indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a 
variação de custos;  
II - caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão-de-obra;  
III - previsão de reembolso de salários pela contratante;  
IV - subordinação dos empregados da contratada à administração da 
contratante;  
Art. 5º. Os contratos de que trata este Decreto, que tenham por objeto a 
prestação de serviços executados de forma contínua poderão, desde que 
previsto no edital, admitir repactuação visando a adequação aos novos 
preços de mercado, observados o interregno mínimo de um ano e a 
demonstrarão analítica da variação dos componentes dos custos do 
contrato, devidamente justificada. 
Parágrafo Único. Efetuada a repactuação, o órgão ou entidade divulgará, 
imediatamente, por intermédio do Sistema Integrado de Administração de 
Serviços Gerais - SIASG, os novos valores e a variação ocorrida. 
Art. 6º. A administração indicará um gestor do contrato, que será 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, 
procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências 
necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados 
previstos no contrato. 
Art. 7º. Os órgãos e entidades contratantes divulgarão ou manterão em 
local visível e acessível ao público, listagem mensalmente atualizada dos 
contratos firmados, indicando a contratada, o objeto, valor mensal e 
quantitativo de empregados envolvidos em cada contrato de prestação de 
serviços. 
Art. 8º. O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 
expedirá, quando necessário, normas complementares ao cumprimento do 
disposto neste Decreto. 
Art. 9º. As contratações visando à prestação de serviços, efetuadas por 
empresas públicas, sociedades de economia mista e demais empresas 
controladas direta ou indiretamente pela União, serão disciplinadas por 
resoluções do Conselho de Coordenação das Empresas Estatais - CCE. 
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 11. Ficam revogados o Decreto nº 2.031, de 11 de outubro de 1996, e o 
art. 6º do decreto nº 99.188, de 17 de março de 1990, na redação dada pelo 
Decreto nº 804, de 20 de abril de 1993. 
Brasília, 7 de julho de 1997; 176º da Independência e 109º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  
Pedro Malan  
Antônio Kandir  
Cláudia Maria Costin  
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DECRETO Nº 3.722 

DECRETO Nº 3.722, DE 09 DE JANEIRO DE 2001 
(DOU 10.01.2001) 

 
 

Regulamenta o artigo 34 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e 
dispõe sobre o Sistema de 
Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF. 

 
 
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, 
inciso IV, da Constituição, 
 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF 
constitui o registro cadastral do Poder Executivo Federal, na forma definida 
neste Decreto, mantido pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de 
Serviços Gerais - SISG, nos termos do Decreto nº 1.094, de 13 de março de 
1994. (Redação dada pelo Decreto nº 4.485, DOU 26.11.2002) 
§ 1º. A habilitação dos fornecedores em licitação, dispensa, inexigibilidade e 
nos contratos administrativos pertinentes à aquisição de bens e serviços, 
inclusive de obras e publicidade, e a alienação e locação poderá ser 
comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no SICAF: 
(Redação dada pelo Decreto nº 4.485, DOU 26.11.2002)  
I - como condição necessária para emissão de nota de empenho, cada 
administração deverá realizar prévia consulta ao SICAF, para identificar 
possível proibição de contratar com o Poder Público; e (Inciso acrescentado 
pelo Decreto nº 4.485, DOU 26.11.2002) 
II - nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 
contrato, e o proponente homologado não estiver inscrito no SICAF, o seu 
cadastramento deverá ser feito pela Administração, sem ônus para o 
proponente, antes da contratação, com base no reexame da documentação 
apresentada para habilitação, devidamente atualizada. (Inciso acrescentado 
pelo Decreto nº 4.485, DOU 26.11.2002) 
§ 2º. O SICAF deverá conter os registros dos interessados diante da 
habilitação jurídica, a regularidade fiscal e qualificação econômico-
financeira, bem como das sanções aplicadas pela Administração Pública 
relativas ao impedimento para contratar com o Poder Público, conforme 
previsto na legislação. (Redação dada pelo Decreto nº 4.485, DOU 26.11.2002)  
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§ 3º. Excetuam-se das exigências para habilitação prévia no SICAF as 
relativas à qualificação técnica da interessada, as quais somente serão 
demandadas quando a situação o exigir. (Redação dada pelo Decreto nº 4.485, 
DOU 26.11.2002)  
Art. 2º. O processamento das informações cadastrais, apresentadas pelos 
interessados, será realizado por meio da utilização de recursos de tecnologia 
da informação, para constituição de base de dados permanente e 
centralizada, que conterá os elementos essenciais previstos na legislação 
vigente. 
Art. 3º. Os editais de licitação para as contratações referidas no § 1º do art. 
1º deverão conter cláusula permitindo a comprovação da regularidade 
fiscal, da qualificação econômico-financeira e da habilitação jurídica por 
meio de cadastro no SICAF, definindo dia, hora e local para verificação on 

line, no Sistema. (Redação dada pelo Decreto nº 4.485, DOU 26.11.2002) 
Parágrafo único - Para a habilitação regulamentada neste Decreto, o 
interessado deverá atender às condições exigidas para cadastramento no 
SICAF, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 
propostas. (Redação dada pelo Decreto nº 4.485, DOU 26.11.2002)  
Art. 4º. O registro de fornecedor no SICAF terá vigência de um ano, 
ressalvado o prazo de validade da documentação apresentada para fins de 
atualização no Sistema, a qual deverá ser reapresentada, periodicamente, à 
vista de norma específica, objetivando sua regularidade cadastral. 
Art. 5º. (Revogado pelo Decreto nº 4.485, DOU 26.11.2002) 
Art. 6º. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a 
adoção das medidas que se fizerem necessárias à regulamentação, à 
operacionalização e à coordenação do SICAF, nos termos deste Decreto. 
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 09 de janeiro de 2001; 180º da Independência e 113º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Martus Tavares 
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DECRETO Nº 3.931 

DECRETO Nº 3.931, DE 19 DE SETEMBRO DE 2001 
(DOU 20.09.2001) 

 
 

Regulamenta o Sistema de 
Registro de Preços previsto no art. 
15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e dá outras providências. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e nos termos do disposto 
no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas 
pelo Sistema de Registro de Preços, no âmbito da Administração Federal 
direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou 
indiretamente pela União, obedecerão ao disposto neste Decreto. (Redação 
dada pelo Decreto nº 4.342, DOU 26.08.2002) 
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes 
definições: 
I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de 
bens, para contratações futuras; (Redação dada pelo Decreto nº 4.342, DOU 
26.08.2002) 
II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os 
preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, 
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas 
apresentadas; 
III - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública 
responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para 
registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele 
decorrente; e 
IV - Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos 
procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços. 
Art. 2 . Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses: 
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I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações freqüentes; 
II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de 
entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração 
para o desempenho de suas atribuições; 
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas 
de governo; e 
IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração. 
Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços para contratação de 
bens e serviços de informática, obedecida a legislação vigente, desde que 
devidamente justificada e caracterizada a vantagem econômica. 
Art. 3º. A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de 
concorrência ou de pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis nºs. 
8.666, de 21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e será 
precedida de ampla pesquisa de mercado. (Redação dada pelo Decreto nº 
4.342, DOU 26.08.2002) 
§1º. Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de concorrência, 
o tipo técnica e preço, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho 
devidamente fundamentado da autoridade máxima do órgão ou entidade. 
(Redação dada pelo Decreto nº 4.342, DOU 26.08.2002) 
§2º. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e 
administração do SRP, e ainda o seguinte: 
I - convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os 
órgãos e entidades para participarem do registro de preços; 
II - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total 
de consumo, promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos 
encaminhados para atender aos requisitos de padronização e 
racionalização; 
III - promover todos os atos necessários à instrução processual para a 
realização do procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação 
das justificativas nos casos em que a restrição à competição for admissível 
pela lei; 
IV - realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos 
valores a serem licitados; 
V - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o 
objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e projeto básico; 
VI - realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele 
decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua 
cópia aos demais órgãos participantes; 
VII - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, 
sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades 
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da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos 
de contratação definidos pelos participantes da Ata; 
VIII - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos 
preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do 
pactuado na Ata de Registro de Preços; e 
IX - realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando 
informá-los das peculiaridades do SRP e coordenar, com os órgãos 
participantes, a qualificação mínima dos respectivos gestores indicados. 
§3º. O órgão participante do registro de preços será responsável pela 
manifestação de interesse em participar do registro de preços, 
providenciando o encaminhamento, ao órgão gerenciador, de sua 
estimativa de consumo, cronograma de contratação e respectivas 
especificações ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, 
adequado ao registro de preço do qual pretende fazer parte, devendo ainda: 
I - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão 
no registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e 
aprovados pela autoridade competente; 
II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto a 
ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e 
III - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as 
respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, 
quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições, logo após 
concluído o procedimento licitatório. 
§4º. Cabe ao órgão participante indicar o gestor do contrato, ao qual, além 
das atribuições previstas no art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, compete: 
I - promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da 
necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os 
respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, 
posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada; 
II - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a 
contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto 
aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual 
desvantagem, quanto à sua utilização; 
III - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos 
relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente 
assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela 
aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais; e 
IV - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do 
fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na 
Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as 
características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar 
contrato para fornecimento ou prestação de serviços. 
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Art. 4º. O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não poderá ser 
superior a um ano, computadas neste as eventuais prorrogações.  
§1º. Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as 
disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos 
contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. (Redação 
dada pelo Decreto nº 4.342, DOU 26.08.2002) 
§2º. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, 
da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais 
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma. 
Art. 5º. A Administração, quando da aquisição de bens ou contratação de 
serviços, poderá subdividir a quantidade total do item em lotes, sempre que 
comprovado técnica e economicamente viável, de forma a possibilitar maior 
competitividade, observado, neste caso, dentre outros, a quantidade 
mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços. 
Parágrafo único. No caso de serviços, a subdivisão se dará em função da 
unidade de medida adotada para aferição dos produtos e resultados 
esperados, e será observada a demanda específica de cada órgão ou 
entidade participante do certame. Nestes casos, deverá ser evitada a 
contratação, num mesmo órgão e entidade, de mais de uma empresa para a 
execução de um mesmo serviço em uma mesma localidade, com vistas a 
assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização. 
Art. 6º. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos 
fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas 
apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, 
observando-se o seguinte: 
I - o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão 
divulgados em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados 
durante a vigência da Ata de Registro de Preços; 
II - quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser 
respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata; e 
III - os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da 
necessidade de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de 
Registro de Preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e 
respectivos preços a serem praticados. 
Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando 
a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas 
estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho 
superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas 
sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros 
preços. 
Art. 7º. A existência de preços registrados não obriga a Administração a 
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização 
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 

DECRETO Nº 3.931DECRETO Nº 3.931



658 
 

beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
Art. 8º. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
§1º. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão 
manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este 
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida a ordem de classificação. 
§2º. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, 
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas. 
§3º. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos 
registrados na Ata de Registro de Preços. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto 
nº 4.342, DOU 26.08.2002) 
Art. 9º. O edital de licitação para registro de preços contemplará, no 
mínimo: (Redação dada pelo Decreto nº 4.342, DOU 26.08.2002) 
I - a especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para a 
caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas 
unidades de medida usualmente adotadas; 
II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do 
registro;  
III - o preço unitário máximo que a Administração se dispõe a pagar, por 
contratação, consideradas as regiões e as estimativas de quantidades a 
serem adquiridas;  
IV - a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de 
bens;  
V - as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento 
e, complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a 
frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais e 
equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem 
seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados; 
VI - o prazo de validade do registro de preço; 
VII - os órgãos e entidades participantes do respectivo registro de preço; 
VIII - os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as respectivas 
minutas de contratos, no caso de prestação de serviços; e 
IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições 
estabelecidas. 
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§1º. O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oferta de 
desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças 
de veículos, medicamentos, passagens aéreas, manutenções e outros 
similares. 
§2º.  Quando o edital prever o fornecimento de bens ou prestação de 
serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de 
proposta diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos 
os respectivos custos, variáveis por região. 
Art. 10. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, 
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem 
registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro 
de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 
Art. 11. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação 
pelo órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão 
interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, 
conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
Art. 12. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as 
disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
§1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos 
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 
§2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador 
deverá: 
I - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e 
sua adequação ao praticado pelo mercado; 
II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; e 
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação. 
§3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 
o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
e 
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação. 
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§4º. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
Art. 13. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; e 
IV - tiver presentes razões de interesse público. 
§1º. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do órgão gerenciador. 
§2º. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço 
na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 
execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior 
devidamente comprovados. 
Art. 14. Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na 
operacionalização das disposições de que trata este Decreto, bem assim na 
automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições dos 
órgãos gerenciador e participante. (Redação dada pelo Decreto nº 4.342, DOU 
26.08.2002) 
Art. 15. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá editar 
normas complementares a este Decreto. 
Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 17. Revoga-se o Decreto nº 2.743, de 21 de agosto de 1998.  
Brasília, 19 de setembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.  
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Martus Tavares 
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DECRETO Nº 4.485 

DECRETO Nº 4.485, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2002 
(DOU 26.11.2002) 

 
 

Dá nova redação a dispositivos do 
Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro 
de 2001, que regulamenta o art. 
34 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e dispõe sobre o Sistema 
de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição,  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Os dispositivos indicados do Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 
2001, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF constitui o registro cadastral do Poder Executivo Federal, na 
forma definida neste Decreto, mantido pelos órgãos e entidades que 
compõem o Sistema de Serviços Gerais - SISG, nos termos do Decreto nº 
1.094, de 13 de março de 1994. 
§1º. A habilitação dos fornecedores em licitação, dispensa, 
inexigibilidade e nos contratos administrativos pertinentes à aquisição 
de bens e serviços, inclusive de obras e publicidade, e a alienação e 
locação poderá ser comprovada por meio de prévia e regular inscrição 
cadastral no SICAF: 
I - como condição necessária para emissão de nota de empenho, cada 
administração deverá realizar prévia consulta ao SICAF, para 
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público; e 
II - nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento 
de contrato, e o proponente homologado não estiver inscrito no SICAF, 
o seu cadastramento deverá ser feito pela Administração, sem ônus 
para o proponente, antes da contratação, com base no reexame da 
documentação apresentada para habilitação, devidamente atualizada. 
§2º. O SICAF deverá conter os registros dos interessados diante da 
habilitação jurídica, a regularidade fiscal e qualificação econômico-
financeira, bem como das sanções aplicadas pela Administração Pública 
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relativas ao impedimento para contratar com o Poder Público, conforme 
previsto na legislação. 
§3º Excetuam-se das exigências para habilitação prévia no SICAF as 
relativas à qualificação técnica da interessada, as quais somente serão 
demandadas quando a situação o exigir." (NR) 
"Art. 3º. Os editais de licitação para as contratações referidas no § 1º do 
art. 1º deverão conter cláusula permitindo a comprovação da 
regularidade fiscal, da qualificação econômico-financeira e da 
habilitação jurídica por meio de cadastro no SICAF, definindo dia, hora 
e local para verificação on line, no Sistema. 
Parágrafo único. Para a habilitação regulamentada neste Decreto, o 
interessado deverá atender às condições exigidas para cadastramento 
no SICAF, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 
recebimento das propostas." (NR) 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º. Fica revogado o art. 5º do Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001. 
Brasília, 25 de novembro de 2002; 181º da Independência e 114º da 
República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Guilherme Gomes Dias 
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DECRETO Nº 5.450 

DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005 
(DOU 1º.06.2005) 

 
 

Regulamenta o pregão, na forma 
eletrônica, para aquisição de bens 
e serviços comuns, e dá outras 
providências. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo 
com o disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, e 
submete-se ao regulamento estabelecido neste Decreto. 
Parágrafo único - Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos 
órgãos da administração pública federal direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente 
pela União. 
Art. 2º. O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do 
tipo menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens 
ou serviços comuns for feita à distância em sessão pública, por meio de 
sistema que promova a comunicação pela internet. 
§ 1º - Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, 
por meio de especificações usuais do mercado. 
§ 2º - Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que 
permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a 
execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os 
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições 
definidas no edital. 
§ 3º - O sistema referido no caput será dotado de recursos de criptografia e 
de autenticação que garantam condições de segurança em todas as etapas 
do certame. 
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§ 4º - O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo órgão ou entidade 
promotora da licitação, com apoio técnico e operacional da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do sistema eletrônico para 
os órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG. 
§ 5º - A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação poderá ceder o 
uso do seu sistema eletrônico a órgão ou entidade dos Poderes da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante celebração de termo de 
adesão. 
Art. 3º. Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do 
sistema eletrônico a autoridade competente do órgão promotor da licitação, 
o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que participam 
do pregão na forma eletrônica. 
§ 1º - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e 
de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
§ 2º - No caso de pregão promovido por órgão integrante do SISG, o 
credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de 
registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF. 
§ 3º - A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do 
credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF. 
§ 4º - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
§ 5º - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor 
da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 
§ 6º - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. 
Art. 4º. Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será 
obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua 
forma eletrônica. 
§ 1º - O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de 
comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente. 
§ 2º - Na hipótese de aquisições por dispensa de licitação, fundamentadas 
no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as unidades 
gestoras integrantes do SISG deverão adotar, preferencialmente, o sistema 
de cotação eletrônica, conforme disposto na legislação vigente. 
Art. 5º. A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios 
básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 
eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 
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convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos 
da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 
Parágrafo único - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 
desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
Art. 6º. A licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, não se 
aplica às contratações de obras de engenharia, bem como às locações 
imobiliárias e alienações em geral. 
Art. 7º. Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento 
estabelecido neste Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o 
seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet. 
Art. 8º. À autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no 
regimento ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe: 
I - designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do 
pregoeiro e dos componentes da equipe de apoio; 
II - indicar o provedor do sistema; 
III - determinar a abertura do processo licitatório; 
IV - decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua 
decisão; 
V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; 
VI - homologar o resultado da licitação; e 
VII - celebrar o contrato. 
Art. 9º. Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado 
o seguinte: 
I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação 
do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, 
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a 
competição ou sua realização; 
II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente; 
III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação; 
IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas; 
V - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive 
no que se refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, 
sejam consideradas relevantes para a celebração e execução do contrato e o 
atendimento das necessidades da administração; e 
VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. 
§ 1º - A autoridade competente motivará os atos especificados nos incisos II 
e III, indicando os elementos técnicos fundamentais que o apóiam, bem 
como quanto aos elementos contidos no orçamento estimativo e no 
cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela 
administração. 
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§ 2º - O termo de referência é o documento que deverá conter elementos 
capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de 
orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, 
valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, 
cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, 
deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e 
gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, 
concisa e objetiva. 
Art. 10. As designações do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos 
servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, ou de órgão ou 
entidade integrante do SISG. 
§ 1º - A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por 
servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração 
pública, pertencentes, preferencialmente, ao quadro permanente do órgão 
ou entidade promotora da licitação. 
§ 2º - No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de 
membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. 
§ 3º - A designação do pregoeiro, a critério da autoridade competente, 
poderá ocorrer para período de um ano, admitindo-se reconduções, ou para 
licitação específica. 
§ 4º - Somente poderá exercer a função de pregoeiro o servidor ou o militar 
que reúna qualificação profissional e perfil adequados, aferidos pela 
autoridade competente. 
Art. 11. Caberá ao pregoeiro, em especial: 
I - coordenar o processo licitatório; 
II - receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; 
III - conduzir a sessão pública na internet; 
IV - verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos 
no instrumento convocatório; 
V - dirigir a etapa de lances; 
VI - verificar e julgar as condições de habilitação; 
VII - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão; 
VIII - indicar o vencedor do certame; 
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e 
propor a homologação. 
Art. 12. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o 
pregoeiro em todas as fases do processo licitatório. 
Art. 13. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma 
eletrônica: 

DECRETO Nº 5.450



667 
 

I - credenciar-se no SICAF para certames promovidos por órgãos da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e de órgão 
ou entidade dos demais Poderes, no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, que tenham celebrado termo de adesão; 
II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via 
internet, a proposta e, quando for o caso, seus anexos; 
III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros; 
IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão; 
V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da 
senha, para imediato bloqueio de acesso; 
VI - utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para 
participar do pregão na forma eletrônica; e 
VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de 
acesso por interesse próprio. 
Parágrafo único - O fornecedor descredenciado no SICAF terá sua chave de 
identificação e senha suspensas automaticamente. 
Art. 14. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a 
documentação relativa: 
I - à habilitação jurídica; 
II - à qualificação técnica; 
III - à qualificação econômico-financeira; 
IV - à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade 
social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 
V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, 
quando for o caso; e 
VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7 o da 
Constituição e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 
Parágrafo único - A documentação exigida para atender ao disposto nos 
incisos I, III, IV e V deste artigo poderá ser substituída pelo registro 
cadastral no SICAF ou, em se tratando de órgão ou entidade não abrangida 
pelo referido Sistema, por certificado de registro cadastral que atenda aos 
requisitos previstos na legislação geral. 
Art. 15. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na 
licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 
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equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e 
traduzidos por tradutor juramentado no Brasil. 
Art. 16. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão 
exigidos: 
I - comprovação da existência de compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, com indicação da empresalíder, que deverá 
atender às condições de liderança estipuladas no edital e será a 
representante das consorciadas perante a União; 
II - apresentação da documentação de habilitação especificada no 
instrumento convocatório por empresa consorciada; 
III - comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos 
quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida no edital; 
IV - demonstração, por empresa consorciada, do atendimento aos índices 
contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-
financeira; 
V - responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações 
do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 
VI - obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio 
formado por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no 
inciso I; e 
VII - constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato. 
Parágrafo único - Fica impedida a participação de empresa consorciada, na 
mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. 
Art. 17. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a 
convocação dos interessados por meio de publicação de aviso, observados 
os valores estimados para contratação e os meios de divulgação a seguir 
indicados: 
I - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 
a) Diário Oficial da União; e 
b) meio eletrônico, na internet; 
II - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) até R$ 
1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais): 
a) Diário Oficial da União; 
b) meio eletrônico, na internet; e 
c) jornal de grande circulação local; 
III - superiores a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais): 
a) Diário Oficial da União; 
b) meio eletrônico, na internet; e 
c) jornal de grande circulação regional ou nacional. 
§ 1º - Os órgãos ou entidades integrantes do SISG e os que aderirem ao 
sistema do Governo Federal disponibilizarão a íntegra do edital, em meio 
eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, 
sítio www.comprasnet.gov.br. 
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§ 2º - O aviso do edital conterá a definição precisa, suficiente e clara do 
objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou 
obtida a íntegra do edital, bem como o endereço eletrônico onde ocorrerá a 
sessão pública, a data e hora de sua realização e a indicação de que o 
pregão, na forma eletrônica, será realizado por meio da internet. 
§ 3º - A publicação referida neste artigo poderá ser feita em sítios oficiais da 
administração pública, na internet, desde que certificado digitalmente por 
autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira -ICP-Brasil. 
§ 4º - O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da 
publicação do aviso, não será inferior a oito dias úteis. 
§ 5º - Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito 
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame. 
§ 6º - Na divulgação de pregão realizado para o sistema de registro de 
preços, independentemente do valor estimado, será adotado o disposto no 
inciso III. 
Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, 
na forma eletrônica.  
§ 1º - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração 
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 
§ 2º - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 
Art. 19. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 
deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no endereço indicado no edital. 
Art. 20. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 
Art. 21. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes 
deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço 
e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura 
da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, 
encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 
§ 1º - A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha 
privativa do licitante. 
§ 2º - Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, 
em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório. 
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§ 3º - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste 
Decreto. 
§ 4º - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada. 
Art. 22. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet 
será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de 
acesso e senha. 
§ 1º - Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo 
utilizar sua chave de acesso e senha. 
§ 2º - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
no edital. 
§ 3º - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada 
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
participantes. 
§ 4º - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos 
estarão disponíveis na internet. 
§ 5º - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 
entre o pregoeiro e os licitantes. 
Art. 23. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas 
pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance. 
Art. 24. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase 
competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.  
§ 1º - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado 
do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
§ 2º - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital. 
§ 3º - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema.  
§ 4º - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado primeiro. 
§ 5º - Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
§ 6º - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 
pregoeiro. 
§ 7º - O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos 
lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, 
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada 
a recepção de lances. 
§ 8º - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
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melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
§ 9 º - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
§ 10 - No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, 
se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
§ 11 - Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada 
somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico 
utilizado para divulgação. 
Art. 25. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em 
relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante 
conforme disposições do edital. 
§ 1º - A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos 
documentos por ele abrangidos, quando dos procedimentos licitatórios 
realizados por órgãos integrantes do SISG ou por órgãos ou entidades que 
aderirem ao SICAF. 
§ 2º - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam 
contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de 
anexos, deverão ser apresentados inclusive via fax, no prazo definido no 
edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. 
§ 3º - Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax, deverão 
ser apresentados em original ou por cópia autenticada, nos prazos 
estabelecidos no edital. 
§ 4º - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame 
nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui 
meio legal de prova. 
§ 5º - Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às 
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, 
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital. 
§ 6º - No caso de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o 
edital exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá 
ser encaminhada de imediato por meio eletrônico, com os respectivos 
valores readequados ao lance vencedor. 
§ 7º - No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro 
de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao 
quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 
classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem 
necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta 
vencedora. 
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§ 8º - Os demais procedimentos referentes ao sistema de registro de preços 
ficam submetidos à norma específica que regulamenta o art. 15 da Lei n o 
8.666, de 1993. 
§ 9º - Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante 
será declarado vencedor. 
Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão 
pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 
três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual 
prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 
§ 1º - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à 
intenção de recorrer, nos termos do caput , importará na decadência desse 
direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante 
declarado vencedor. 
§ 2º - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
§ 3º - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 
Art. 27. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o 
procedimento licitatório. 
§ 1º - Após a homologação referida no caput , o adjudicatário será 
convocado para assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo 
definido no edital. 
§ 2º - Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida 
a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais 
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata 
de registro de preços. 
§ 3º - O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no § 2 o 
ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de 
registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que 
respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos 
habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de 
preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais. 
§ 4º - O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, salvo 
disposição específica do edital. 
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Art. 28. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de 
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
Parágrafo único - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 
SICAF. 
Art. 29. A autoridade competente para aprovação do procedimento 
licitatório somente poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, 
por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
§ 1º - A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato ou da ata 
de registro de preços. 
§ 2º - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de 
boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do contrato. 
Art. 30. O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos:  
I - justificativa da contratação; 
II - termo de referência; 
III - planilhas de custo, quando for o caso; 
IV - previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas 
rubricas; 
V - autorização de abertura da licitação; 
VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio; 
VII - edital e respectivos anexos, quando for o caso; 
VIII - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta 
da ata de registro de preços, conforme o caso; 
IX - parecer jurídico;  
X - documentação exigida para a habilitação; 
XI - ata contendo os seguintes registros: 
a) licitantes participantes; 
b) propostas apresentadas; 
c) lances ofertados na ordem de classificação; 
d) aceitabilidade da proposta de preço; 
e) habilitação; e 
f) recursos interpostos, respectivas análises e decisões; 
XII - comprovantes das publicações:  
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a) do aviso do edital; 
b) do resultado da licitação; 
c) do extrato do contrato; e 
d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso. 
§ 1º - O processo licitatório poderá ser realizado por meio de sistema 
eletrônico, sendo que os atos e documentos referidos neste artigo constantes 
dos arquivos e registros digitais serão válidos para todos os efeitos legais, 
inclusive para comprovação e prestação de contas. 
§ 2º - Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitatório, 
deverão permanecer à disposição das auditorias internas e externas. 
§ 3º - A ata será disponibilizada na internet para acesso livre, imediatamente 
após o encerramento da sessão pública. 
Art. 31. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecerá 
instruções complementares ao disposto neste Decreto. 
Art. 32. Este Decreto entra em vigor em 1º de julho de 2005. 
Art. 33. Fica revogado o Decreto n o 3.697, de 21 de dezembro de 2000. 
Brasília, 31 de maio de 2005; 184 o da Independência e 117 o da República. 
Luiz Inácio Lula da Silva  
Paulo Bernardo Silva 
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DECRETO Nº 7.174 

DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 
(DOU 13.05.2010) 

 
 

Regulamenta a contratação de 
bens e serviços de informática e 
automação pela administração 
pública federal, direta ou indireta, 
pelas fundações instituídas ou 
mantidas pelo Poder Público e 
pelas demais organizações sob o 
controle direto ou indireto da 
União. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto no § 4º do art. 45 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 3º 
da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, e na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. As contratações de bens e serviços de informática e automação pelos 
órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, pelas 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e pelas demais 
organizações sob o controle direto ou indireto da União, serão realizadas 
conforme o disciplinado neste Decreto, assegurada a atribuição das 
preferências previstas no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e 
na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
Art. 2º. A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e 
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da 
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo as 
especificações do objeto a ser contratado, vedando-se as especificações que: 
I - direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor específico; 
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou entidade; 
e 
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho dos 
bens e serviços de informática e automação. 
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de contratação de 
bens e serviços de informática e automação. 
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Art. 3º. Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas aquisições 
de bens de informática e automação, o instrumento convocatório deverá 
conter, obrigatoriamente: 
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na licitação; 
II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por 
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem, 
conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: 
a) segurança para o usuário e instalações; 
b) compatibilidade eletromagnética; e  
c) consumo de energia; 
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens importados 
oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de importação a eles 
referentes, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob 
pena de rescisão contratual e multa; e 
IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas pela 
administração para medir o desempenho dos bens ofertados, quando for o 
caso. 
Art. 4º. Os instrumentos convocatórios para contratação de bens e serviços 
de informática e automação deverão conter regra prevendo a aplicação das 
preferências previstas no Capítulo V da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
observado o disposto no art. 8º deste Decreto. 
Art. 5º. Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto 
no art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991, para fornecedores de bens e serviços, 
observada a seguinte ordem: 
I-  bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de 
acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo 
Poder Executivo Federal; 
II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 
III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida 
pelo Poder Executivo Federal. 
Parágrafo único. As microempresas e empresas de pequeno porte que 
atendam ao disposto nos incisos do caput terão prioridade no exercício do 
direito de preferência em relação às médias e grandes empresas 
enquadradas no mesmo inciso. 
Art. 6º. Para os efeitos deste Decreto, consideram-se bens e serviços de 
informática e automação com tecnologia desenvolvida no País aqueles cujo 
efetivo desenvolvimento local seja comprovado junto ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia, na forma por este regulamentada. 
Art. 7º. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e 
automação ofertados será feita mediante apresentação do documento 
comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais 
regulamentados pelo Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo 
Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006. 
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Parágrafo único. A comprovação prevista no caput será feita: 
I - eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do 
Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca 
de Manaus - SUFRAMA; ou 
II - por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência 
e Tecnologia ou pela SUFRAMA, mediante solicitação do licitante. 
Art. 8º. O exercício do direito de preferência disposto neste Decreto será 
concedido após o encerramento da fase de apresentação das propostas ou 
lances, observando-se os seguintes procedimentos, sucessivamente: 
I - aplicação das regras de preferência para as microempresas e empresas de 
pequeno porte dispostas no Capítulo V da Lei Complementar nº 123, de 
2006, quando for o caso; 
II - aplicação das regras de preferência previstas no art. 5º, com a 
classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até dez 
por cento acima da melhor proposta válida, conforme o critério de 
julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência; 
III - convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no 
inciso I do art. 5º, na ordem de classificação, para que possam oferecer nova 
proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, 
caso em que será declarado vencedor do certame; 
IV - caso a preferência não seja exercida na forma do inciso III, por qualquer 
motivo, serão convocadas as empresas classificadas que estejam 
enquadradas no inciso II do art. 5º, na ordem de classificação, para a 
comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma 
regra para o inciso III do art. 5º, caso esse direito não seja exercido; e 
V - caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de 
preferência, observar-se-ão as regras usuais de classificação e julgamento 
previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002. 
§1º. No caso de empate de preços entre licitantes que se encontrem na 
mesma ordem de classificação, proceder-se-á ao sorteio para escolha do que 
primeiro poderá ofertar nova proposta.  
§2º. Nas licitações do tipo técnica e preço, a nova proposta será 
exclusivamente em relação ao preço e deverá ser suficiente para que o 
licitante obtenha os pontos necessários para igualar ou superar a pontuação 
final obtida pela proposta mais bem classificada. 
§3º. Para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e 
serviços de informática e automação deverão apresentar, junto com a 
documentação necessária à habilitação, declaração, sob as penas da lei, de 
que atendem aos requisitos legais para a qualificação como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, se for o caso, bem como a comprovação de 
que atendem aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 5º. 
§4º. Nas licitações na modalidade de pregão, a declaração a que se refere o § 
3º deverá ser apresentada no momento da apresentação da proposta. 
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§5º. Nas licitações do tipo técnica e preço, os licitantes cujas propostas não 
tenham obtido a pontuação técnica mínima exigida não poderão exercer a 
preferência. 
Art.9º. Para a contratação de bens e serviços de informática e automação, 
deverão ser adotados os tipos de licitação “menor preço” ou “técnica e 
preço”, conforme disciplinado neste Decreto, ressalvadas as hipóteses de 
dispensa ou inexigibilidade previstas na legislação. 
§1º.A licitação do tipo menor preço será exclusiva para a aquisição de bens e 
serviços de informática e automação considerados comuns, na forma do 
parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520, de 2002, e deverá ser realizada na 
modalidade de pregão, preferencialmente na forma eletrônica, conforme 
determina o art. 4º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. 
§2º. Será considerado comum o bem ou serviço cuja especificação 
estabelecer padrão objetivo de desempenho e qualidade e for capaz de ser 
atendida por vários fornecedores, ainda que existam outras soluções 
disponíveis no mercado. 
§3º. Nas aquisições de bens e serviços que não sejam comuns em que o valor 
global estimado for igual ou inferior ao da modalidade convite, não será 
obrigatória a utilização da licitação do tipo “técnica e preço”. 
§4º. A licitação do tipo técnica e preço será utilizada exclusivamente para 
bens e serviços de informática e automação de natureza 
predominantemente intelectual, justificadamente, assim considerados 
quando a especificação do objeto evidenciar que os bens ou serviços 
demandados requerem individualização ou inovação tecnológica, e possam 
apresentar diferentes metodologias, tecnologias e níveis de qualidade e 
desempenho, sendo necessário avaliar as vantagens e desvantagens de cada 
solução. 
§5º. Quando da adoção do critério de julgamento técnica e preço, será 
vedada a utilização da modalidade convite , independentemente do valor. 
Art. 10. No julgamento das propostas nas licitações do tipo “técnica e 
preço” deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
I - determinação da pontuação técnica das propostas, em conformidade com 
os critérios e parâmetros previamente estabelecidos no ato convocatório da 
licitação, mediante o somatório das multiplicações das notas dadas aos 
seguintes fatores, pelos pesos atribuídos a cada um deles, de acordo com a 
sua importância relativa às finalidades do objeto da licitação, 
justificadamente: 
a) prazo de entrega; 
b) suporte de serviços; 
c) qualidade; 
d) padronização; 
e) compatibilidade;  
f) desempenho; e 
g) garantia técnica; 
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II - desclassificação das propostas que não obtiverem a pontuação técnica 
mínima exigida no edital; 
III - determinação do índice técnico, mediante a divisão da pontuação 
técnica da proposta em exame pela de maior pontuação técnica; 
IV - determinação do índice de preço, mediante a divisão do menor preço 
proposto pelo preço da proposta em exame; 
V - multiplicação do índice técnico de cada proposta pelo fator de 
ponderação, fixado previamente no edital da licitação; 
VI - multiplicação do índice de preço de cada proposta pelo complemento 
em relação a dez do valor do fator de ponderação adotado; e 
VII - a obtenção do valor da avaliação de cada proposta, pelo somatório dos 
valores obtidos nos incisos V e VI. 
§1º. Quando justificável, em razão da natureza do objeto licitado, o órgão ou 
entidade licitante poderá excluir do julgamento técnico até quatro dos 
fatores relacionados no inciso I. 
§2º. Os fatores estabelecidos no inciso I para atribuição de notas poderão ser 
subdivididos em subfatores com valoração diversa, de acordo com suas 
importâncias relativas dentro de cada fator, devendo o órgão licitante, neste 
caso, especificar e justificar no ato convocatório da licitação essas 
subdivisões e respectivos valores. 
§3º. Após a obtenção do valor da avaliação e classificação das propostas 
válidas, deverá ser concedido o direito de preferência, na forma do art. 8º. 
Art. 11. Os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e o da Ciência 
e Tecnologia poderão expedir instruções complementares para a execução 
deste Decreto. 
Art. 12. Os §§ 2º e 3º do art. 3º do Anexo I ao Decreto nº 3.555, de 8 de agosto 
de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“§2º. Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, 
por meio de especificações usuais praticadas no mercado. 
§3º. Os bens e serviços de informática e automação adquiridos nesta 
modalidade deverão observar o disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 
de outubro de 1991, e a regulamentação específica.” (NR) 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14. Ficam revogados: 
I - o Anexo II ao Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000; 
II - o Decreto nº 1.070, de 2 de março de 1994; e 
III - o art. 1º do Decreto nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000, na parte em 
que altera o § 3º do art. 3º do Anexo I ao Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 
2000. 
Brasília, 12 de maio de 2010; 189º da Independência e 122º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Paulo Bernardo Silva 
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DECRETO-LEI Nº 2.848 

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 
(DOU 31.12.40, Ret. 03.01.41) 

 
 

Código Penal 

 
 

Título XI 
Dos Crimes contra a Administração Pública 

 
Capítulo I 

Dos Crimes Praticados por Funcionário Público contra a Administração 
em Geral 

 
Peculato 

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer 
outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do 
cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
§1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a 
posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja 
subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe 
proporciona a qualidade de funcionário. 
 
Peculato culposo 
§2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. 
§3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à 
sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de 
metade a pena imposta. 
 
Peculato mediante erro de outrem 

Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício 
do cargo, recebeu por erro de outrem: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
 
Inserção de dados falsos em sistema de informações 
Art. 313-A - Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de 
dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas 
informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de 
obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: 
(Artigo acrescentado pela Lei nº 9.983, DOU 17.07.2000) 
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Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
 
Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações 
Art. 313-B - Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou 
programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade 
competente: (Artigo acrescentado pela Lei nº 9.983, DOU 17.07.2000) 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Parágrafo único - As penas são aumentadas de um terço até a metade se da 
modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou 
para o administrado. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, DOU 
17.07.2000) 
 
Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 
Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a 
guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, se o fato não constitui crime 
mais grave. 
 
Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 
Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da 
estabelecida em lei: 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
 
Concussão 

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 
 
Excesso de exação 

§1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou 
deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio 
vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: (Redação dada pela Lei nº 8.137, 
DOU 28.12.1990) 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 
8.137, DOU 28.12.1990) 
§2º - Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que 
recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
 
Corrupção passiva 

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 
razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 
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Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 
10.763, DOU 13.11.2003) 
§1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou 
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício 
ou o pratica infringindo dever funcional. 
§2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com 
infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
 
Facilitação de contrabando ou descaminho 

Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de 
contrabando ou descaminho (art. 334): 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 
8.137, DOU 28.12.1990) 
 
Prevaricação 

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou 
praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
Art. 319-A - Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de 
cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de 
rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o 
ambiente externo: (Artigo acrescentado pela Lei nº 11.466, DOU 29.03.2007 – 
Edição Extra). 
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. 
 
Condescendência criminosa 
Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar 
subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe 
falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade 
competente: 
Pena - detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa. 
 
Advocacia administrativa 

Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário: 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, além da multa. 
 
Violência arbitrária 
Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-
la: 
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Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da pena 
correspondente à violência. 
 
Abandono de função 
Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei: 
Pena - detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa. 
§1º - Se do fato resulta prejuízo público: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
§2º - Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira: 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
 
Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado 

Art. 324 - Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as 
exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber 
oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso: 
Pena - detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa. 
 
Violação de sigilo funcional 

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva 
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, se o fato não 
constitui crime mais grave. 
§1º - Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 9.983, DOU 17.07.2000) 
I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de 
senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a 
sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública; 
(Alínea acrescentada pela Lei nº 9.983, DOU 17.07.2000) 
II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Alínea acrescentada pela Lei 
nº 9.983, DOU 17.07.2000) 
§2º - Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a 
outrem: (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.983, DOU 17.07.2000) 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
 
Violação do sigilo de proposta de concorrência 

Art. 326 - Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou 
proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 
Pena - Detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
 
Funcionário público 
Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, 
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou 
função pública. 
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§1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou 
função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora 
de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da 
Administração Pública. (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 6.799, DOU 
24.06.1980 e alterado pela Lei nº 9.983, DOU 17.07.2000) 
§2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes 
previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de 
função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, 
sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo 
poder público. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 6.799, DOU 24.06.1980) 
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DECRETO-LEI Nº 1.025 

DECRETO-LEI Nº 1.025, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 
(DOU 21.10.1969) 

 
 

Declara extinta a participação de 
servidores públicos na cobrança da 
Dívida Ativa da União e dá outras 
providências. 

 
 
OS MINISTROS DA MARINHA DE GUERRA, DO EXÉRCITO E DA 
AERONÁUTICA MILITAR , usando das atribuições que lhes confere o 
artigo 3º do Ato Institucional nº 16, de 14 de outubro de 1969, combinado 
com o parágrafo 1º do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro 
de 1968,  
 
DECRETAM: 
 
Art. 1º. É declarada extinta a participação de servidores públicos na 
cobrança da Dívida da União, a que se referem os artigos 21 da Lei nº 4.439, 
de 27 de outubro de 1964, e 1º, inciso II, da Lei nº 5.421, de 25 de abril de 
1968, passando a taxa, no total de 20% (vinte por cento), paga pelo 
executado, a ser recolhida aos cofres públicos, como renda da União. (Ver 
Decreto-lei nº 1.407, DOU 04.07.1975) (Ver Decreto-lei nº 1.569, DOU 
09.08.1977) (Ver Decreto-lei nº 1.645, DOU 12.12.1978) (Ver Decreto-lei nº 
1.893, DOU 17.12.1981) (Ver Decreto-lei nº 2.331, DOU 29.05.1987) (Ver Lei nº 
7.450, DOU 24.12.1985) 
Art. 2º. Fica fixada em valor correspondente até a um mês do vencimento 
estabelecido em lei, e será paga mensalmente com este, a parte da 
remuneração, pela cobrança da dívida ativa e defesa judicial e extrajudicial 
da Fazenda Nacional, dos cargos de Procurador da República e Procurador 
da Fazenda Nacional, observado o limite de retribuição fixado para os 
servidores civis e militares.  
§1º. É fixada no valor correspondente a um mês do vencimento do cargo de 
Procurador da República de 1ª categoria a parte variável da remuneração 
dos cargos de Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Procurador-Geral da 
República e Subprocurador-Geral da República.  
§2º. Para efeito do cálculo de proventos da aposentadoria ou 
disponibilidade, será computada a parte variável de que trata este artigo.  
Art. 3º. As parcelas de percentagem pela cobrança da Dívida Ativa da 
União, incorporadas aos proventos da inatividade dos Procuradores da 
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República e dos Procuradores da Fazenda Nacional, nos termos da 
legislação vigente, somente serão reajustadas quando houver aumento do 
funcionalismo, na mesma base percentual atribuída para majoração da 
parte fixa e será calculada, em relação aos que forem aposentados ou 
requererem aposentadoria até o dia 30 de outubro de 1969, tomando-se por 
base a média percebida nos últimos doze meses, devendo ser observado, no 
tocante ao total dos proventos, os tetos previstos em lei.  
Art. 4º. Da execução deste Decreto-lei não poderá decorrer aumento de 
despesa.  
Art. 5º. Este Decreto-lei entrará em vigor a 30 de outubro de 1969, salvo o 
artigo 3º que entrará em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 21 de outubro de 1969; 148º da Independência e 81º da República.  
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRÜNEWALD  
AURÉLIO DE LYRA TAVARES  
MÁRCIO DE SOUZA E MELLO  
Antônio Delfim Netto  
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DECRETO-LEI Nº 1.569 

DECRETO-LEI Nº 1.569, DE 8 DE AGOSTO DE 1977 
(DOU 09.08.1977) 

 
 

Modifica o artigo 11 do Decreto-
lei nº 352, de 17 de junho de 1968, 
alterado pelo artigo 1º do Decreto-
lei nº 623, de 11 de junho de 1969, 
e dá outras providências. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 55, item II, da Constituição,  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. O § 4º do artigo 11 do Decreto-lei nº 352, de 17 de junho de 1968, 
alterado pelo artigo 1º do Decreto-lei nº 623, de 11 de junho de 1969, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

"§ 4º - O requerimento do devedor solicitando o parcelamento valerá 
como confissão irretratável da dívida." 

Art. 2º. Ficam acrescentados ao artigo 11 do Decreto-lei nº 352, de 17 de 
junho de 1968, alterado pelo artigo 1º do Decreto-lei nº 623, de 11 de junho 
de 1969, os seguintes parágrafos:  

"§ 7º - O valor do débito constante do pedido não exclui a verificação de 
sua exatidão e a cobrança de eventuais diferenças.  
§ 8º - O pedido de parcelamento de débito inscrito como Dívida Ativa da 
União, ainda que ajuizado, será dirigido diretamente à competente 
Procuradoria da Fazenda Nacional e, se a execução judicial já estiver 
garantida por penhora, o requerente deverá juntar ao pedido certidão ou 
cópia autenticada do auto de penhora.  
§ 9º - O parcelamento do débito ajuizado será formalizado por termo 
lavrado e assinado pelas partes na Procuradoria da Fazenda Nacional, 
cuja juntada aos autos será requerida pelo representante da Fazenda 
Nacional, para que o Juiz declare suspensa a execução, nos termos do 
artigo 792 do Código de Processo Civil.  
§ 10 - O recolhimento das prestações do débito parcelado, inscrito como 
Divida Ativa da União, far-se-á por meio de guia emitida pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional.  
§ 11 - O Ministro da Fazenda poderá avocar o processo de parcelamento, 
em qualquer fase, para decisão nas condições que estabelecer."  
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Art. 3º. O encargo previsto no art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de 
outubro de 1969, calculado sobre montante do débito, inclusive multas, 
atualizado monetariamente e acrescido dos juros e multa de mora, será 
reduzida para 10% (dez por cento), caso o débito, inscrito como Dívida 
Ativada da União, seja pago antes da remessa da respectiva certidão ao 
competente órgão do Ministério Público, federal ou estadual, para o devido 
ajuizamento. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 2.163, DOU 19.09.1984) (Vide 
Decreto-lei nº 2.331, DOU 29.05.1987) 
Art. 4º. Os bens móveis adjudicados à Fazenda Nacional ou por ela 
arrematados em execuções judiciais poderão, caso não aproveitados em 
seus serviços, ser doados a órgãos oficiais, a instituições de educação ou de 
assistência social, na forma fixada em portaria do Ministro da Fazenda, ou, 
ainda alienados em concorrência pública ou leilão.  
Art. 5º. Sem prejuízo da incidência da atualização monetária e dos juros de 
mora, bem como da exigência da prova de quitação para com a Fazenda 
Nacional, o Ministro da Fazenda poderá determinar a não inscrição como 
Dívida Ativa da União ou a sustação da cobrança judicial dos débitos de 
comprovada inexequibilidade e de reduzido valor.  
Parágrafo único - A aplicação do disposto neste artigo suspende a 
prescrição dos créditos a que se refere. (Ver Súmula Vinculante nº 8, DOU 
20.06.2008) 
Art. 6º. Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  
Brasília, 8 de agosto de 1977; 156º da Independência e 89º da República.  
ERNESTO GEISEL  
Mário Henrique Simonsen  
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PORTARIA N° 3.214 – MTE 

PORTARIA Nº 3.214, 08 DE JUNHO DE 1978 
(DOU de 06.07.78 - Suplemento) 

 
 

 
“Aprova as Normas 
Regulamentadoras - NR - do 
Capítulo V, Título II, da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho, relativas a Segurança e 
Medicina do Trabalho” 

 
 
O Ministro de Estado do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto no art. 200, da consolidação das Leis do Trabalho, 
com redação dada pela Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, resolve: 
Art. 1º Aprovar as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título 
II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina 
do Trabalho: 
NORMAS REGULAMENTADORAS 
NR - 1 - Disposições Gerais 
NR - 2 - Inspeção Prévia 
NR - 3 - Embargo e Interdição 
NR - 4 - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - 
SESMT 
NR - 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 
NR - 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI 
NR - 7 - Exames Médicos 
NR - 8 - Edificações 
NR - 9 - Riscos Ambientais 
NR - 10 - Instalações e Serviços de Eletricidade 
NR - 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 
Materiais 
NR - 12 - Máquinas e Equipamentos 
NR - 13 - Vasos Sob Pressão 
NR - 14 - Fornos 
NR - 15 - Atividades e Operações Insalubre 
NR - 16 - Atividades e Operações Perigosas 
NR - 17 - Ergonomia 
NR - 18 - Obras de Construção, Demolição, e Reparos 
NR - 19 - Explosivos 
NR - 20 - Combustíveis Líquidos e Inflamáveis 
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NR - 21 - Trabalhos a Céu Aberto 
NR - 22- Trabalhos Subterrâneos 
NR - 23 - Proteção Contra Incêndios 
NR - 24 - Condições Sanitárias dos Locais de Trabalho 
NR - 25 - Resíduos Industriais 
NR - 26 - Sinalização de Segurança 
NR - 27 - Registro de Profissionais 
NR - 28 - Fiscalização e Penalidades 
Art. 2º As alterações posteriores, decorrentes da experiência e necessidade, 
serão baixadas pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. 
Art. 3º Ficam revogadas as Portarias MTIC 31, de 6-4-54; 34, de 8-4-54; 30, 
de 7-2-58; 73, de 2-5-59; 1, de 5-1-60; 49, de 8-4-60; Portarias MTPS 46, de 19-
2-62; 133, de 30-4-62; 1.032, de 11-11-64; 607, de 20-10-65; 491, de 10-9-65; 
608, de 20-10-65; Portarias MTb 3.442, 23-12-74; 3.460, 31-12-75; 3.456, de 3-8-
77; Portarias DNSHT 16, de 21-6-66; 6, de 26-1-67; 26, de 26-9-67; 8, de 7-5-
68; 9, de 9-5-68; 20, de 6-5-70; 13, de 26-6-72; 15, de 18-8-72; 18, de 2-7-74; 
Portaria SRT 7, de 18-3-76, e demais disposições em contrário. 
Art. 4º As dúvidas suscitadas e os casos omissos serão decididos pela 
Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. 
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
ARNALDO PRIETO 
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RESOLUÇÃO Nº 218 – CONFEA 

RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 

 
 

Discrimina atividades das 
diferentes modalidades 
profissionais da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia. 

 
 
O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 

AGRONOMIA, usando das atribuições que lhe conferem as letras "d" e "f", 
parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, 
 
CONSIDERANDO que o Art. 7º da Lei nº 5.194/66 refere-se às atividades 
profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo, em 
termos genéricos;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de discriminar atividades das diferentes 
modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em 
nível superior e em nível médio, para fins da fiscalização de seu exercício 
profissional, e atendendo ao disposto na alínea "b" do artigo 6º e parágrafo 
único do artigo 84 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente 
às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em 
nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: 
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer 
técnico; 
Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e 
divulgação técnica; extensão; 
Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; 
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 
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Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, 
reparo ou manutenção; 
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; 
Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 
Art. 2º - Compete ao ARQUITETO OU ENGENHEIRO ARQUITETO: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a edificações, conjuntos arquitetônicos e monumentos, 
arquitetura paisagística e de interiores; planejamento físico, local, urbano e 
regional; seus serviços afins e correlatos. 
Art. 3º - Compete ao ENGENHEIRO AERONÁUTICO: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a aeronaves, seus sistemas e seus componentes; máquinas, 
motores e equipamentos; instalações industriais e mecânicas relacionadas à 
modalidade; infra-estrutura aeronáutica; operação, tráfego e serviços de 
comunicação de transporte aéreo; seus serviços afins e correlatos; 
Art. 4º - Compete ao ENGENHEIRO AGRIMENSOR: 
I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta 
Resolução, referente a levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos 
e aerofotogramétricos; locação de: 
a) loteamentos; 
b) sistemas de saneamento, irrigação e drenagem; 
c) traçados de cidades; 
d) estradas; seus serviços afins e correlatos. 
II - o desempenho das atividades 06 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta 
Resolução, referente a arruamentos, estradas e obras hidráulicas; seus 
serviços afins e correlatos. 
Art. 5º - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a engenharia rural; construções para fins rurais e suas instalações 
complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas; fitotecnia e 
zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis; 
ecologia, agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; 
tecnologia de transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e 
destilados); beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais; 
zimotecnia; agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de 
cultura e de utilização de solo; microbiologia agrícola; biometria; parques e 
jardins; mecanização na agricultura; implementos agrícolas; nutrição 
animal; agrostologia; bromatologia e rações; economia rural e crédito rural; 
seus serviços afins e correlatos. 
Art. 6º - Compete ao ENGENHEIRO CARTÓGRAFO ou ao ENGENHEIRO 
DE GEODÉSIA E TOPOGRAFIA ou ao ENGENHEIRO GEÓGRAFO: 
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I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta 
Resolução, referentes a levantamentos topográficos, batimétricos, 
geodésicos e aerofotogramétricos; elaboração de cartas geográficas; seus 
serviços afins e correlatos. 
Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE 
FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema 
de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, 
canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes 
estruturas; seus serviços afins e correlatos. 
Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO 
ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTÉCNICA: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia 
elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição 
e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos. 
Art. 9º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou ao ENGENHEIRO 
ELETRICISTA, MODALIDADE ELETRÔNICA ou ao ENGENHEIRO DE 
COMUNICAÇÃO: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em 
geral; sistemas de comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e 
controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos. 
Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a engenharia rural; construções para fins florestais e suas 
instalações complementares, silvimetria e inventário florestal; 
melhoramento florestal; recursos naturais renováveis; ecologia, 
climatologia, defesa sanitária florestal; produtos florestais, sua tecnologia e 
sua industrialização; edafologia; processos de utilização de solo e de 
floresta; ordenamento e manejo florestal; mecanização na floresta; 
implementos florestais; economia e crédito rural para fins florestais; seus 
serviços afins e correlatos. 
Art. 11 - Compete ao ENGENHEIRO GEÓLOGO ou GEÓLOGO: 
I - o desempenho das atividades de que trata a Lei nº 4.076, de 23 JUN 1962.  
Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECÂNICO ou ao ENGENHEIRO 
MECÂNICO E DE AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE 
ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO DE AUTOMÓVEIS ou ao 
ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE MECÂNICA: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a processos mecânicos, máquinas em geral; instalações industriais 
e mecânicas; equipamentos mecânicos e eletro-mecânicos; veículos 
automotores; sistemas de produção de transmissão e de utilização do calor; 
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sistemas de refrigeração e de ar condicionado; seus serviços afins e 
correlatos. 
Art. 13 - Compete ao ENGENHEIRO METALURGISTA ou ao 
ENGENHEIRO INDUSTRIAL E DE METALURGIA ou ENGENHEIRO 
INDUSTRIAL MODALIDADE METALURGIA: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a processos metalúrgicos, instalações e equipamentos destinados 
à indústria metalúrgica, beneficiamento de minérios; produtos 
metalúrgicos; seus serviços afins e correlatos. 
Art. 14 - Compete ao ENGENHEIRO DE MINAS: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes à prospecção e à pesquisa mineral; lavra de minas; captação de 
água subterrânea; beneficiamento de minérios e abertura de vias 
subterrâneas; seus serviços afins e correlatos. 
Art. 15 - Compete ao ENGENHEIRO NAVAL: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a embarcações e seus componentes; máquinas, motores e 
equipamentos; instalações industriais e mecânicas relacionadas à 
modalidade; diques e porta-batéis; operação, tráfego e serviços de 
comunicação de transporte hidroviário; seus serviços afins e correlatos. 
Art. 16 - Compete ao ENGENHEIRO DE PETRÓLEO: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução 
referentes a dimensionamento, avaliação e exploração de jazidas 
pretrolíferas, transporte e industrialização do petróleo; seus serviços afins e 
correlatos. 
Art. 17 - Compete ao ENGENHEIRO QUÍMICO ou ao ENGENHEIRO 
INDUSTRIAL MODALIDADE QUÍMICA: 
I - desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes à indústria química e petroquímica e de alimentos; produtos 
químicos; tratamento de água e instalações de tratamento de água industrial 
e de rejeitos industriais; seus serviços afins e correlatos. 
Art. 18 - Compete ao ENGENHEIRO SANITARISTA: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a controle sanitário do ambiente; captação e distribuição de água; 
tratamento de água, esgoto e resíduos; controle de poluição; drenagem; 
higiene e conforto de ambiente; seus serviços afins e correlatos. 
Art. 19 - Compete ao ENGENHEIRO TECNÓLOGO DE ALIMENTOS: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes à indústria de alimentos; acondicionamento, preservação, 
distribuição, transporte e abastecimento de produtos alimentares; seus 
serviços afins e correlatos. 
Art. 20 - Compete ao ENGENHEIRO TÊXTIL: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes à indústria têxtil; produtos têxteis, seus serviços afins e correlatos.  
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Art. 21 - Compete ao URBANISTA: 
I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta 
Resolução, referentes a desenvolvimento urbano e regional, paisagismo e 
trânsito; seus serviços afins e correlatos. 
Art. 22 - Compete ao ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO: 
I - o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
circunscritas ao âmbito das respectivas modalidades profissionais; 
II - as relacionadas nos números 06 a 08 do artigo 1º desta Resolução, desde 
que enquadradas no desempenho das atividades referidas no item I deste 
artigo. 
Art. 23 - Compete ao TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR ou TECNÓLOGO: 
I - o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
circunscritas ao âmbito das respectivas modalidades profissionais; 
II - as relacionadas nos números 06 a 08 do artigo 1º desta Resolução, desde 
que enquadradas no desempenho das atividades referidas no item I deste 
artigo. 
Art. 24 - Compete ao TÉCNICO DE GRAU MÉDIO: 
I - o desempenho das atividades 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
circunscritas ao âmbito das respectivas modalidades profissionais; 
II - as relacionadas nos números 07 a 12 do artigo 1º desta Resolução, desde 
que enquadradas no desempenho das atividades referidas no item I deste 
artigo. 
Art. 25 - Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além 
daquelas que lhe competem, pelas características de seu currículo escolar, 
consideradas em cada caso, apenas, as disciplinas que contribuem para a 
graduação profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas em curso de 
pós-graduação, na mesma modalidade. 
Parágrafo único - Serão discriminadas no registro profissional as atividades 
constantes desta Resolução. 
Art. 26 - Ao já diplomado aplicar-se-á um dos seguintes critérios: 
I - àquele que estiver registrado, é reconhecida a competência concedida em 
seu registro, salvo se as resultantes desta Resolução forem mais amplas, 
obedecido neste caso, o disposto no artigo 25 desta Resolução. 
II - àquele que ainda não estiver registrado, é reconhecida a competência 
resultante dos critérios em vigor antes da vigência desta Resolução, com a 
ressalva do inciso I deste artigo. 
Parágrafo único - Ao aluno matriculado até à data da presente Resolução, 
aplicar-se-á, quando diplomado, o critério do item II deste artigo. 
Art. 27 - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 28 - Revogam-se as Resoluções de nº 4, 26, 30, 43, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 
58, 59, 67, 68, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 95, 96, 108, 111, 113, 120, 
121, 124, 130, 132, 135, 139, 145, 147, 157, 178, 184, 185, 186, 197, 199, 208 e 
212 e as demais disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 29 JUN 1973. 

RESOLUÇÃO Nº 218 – CONFEA



696 
 

 
 
Prof. FAUSTO AITA GAI 
Presidente 
 
 
Engº. CLÓVIS GONÇALVES DOS SANTOS 
1º Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 407 – CONFEA 

RESOLUÇÃO Nº 407, DE 09 DE AGOSTO DE 1996. 

 
 

Revoga a Resolução nº 250/77, 
que regula o tipo e uso de placas 
de identificação de exercício 
profissional em obras, instalações 
e serviços de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia. 

 
 
O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 

AGRONOMIA, no uso das atribuições que lhe confere a letra "f" do art. 27 
da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 
 
CONSIDERANDO que a colocação de placas previstas na Lei 5.194/66 tem 
por finalidade a identificação dos responsáveis técnicos pela obra, 
instalação ou serviço de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia; 
 
CONSIDERANDO que cabe ao profissional decidir sobre a forma de se 
identificar como RT pela obra, instalação ou serviço, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º - O uso de placas de identificação do exercício profissional é 
obrigatório de acordo com o Art. 16 da Lei 5.194/66. 
Art. 2º - Os infratores estão sujeitos a pagamento de multa prevista no Art. 
73, alínea "a", da Lei 5.194/66. 
Art. 3º - Fica revogada a Resolução nº 250, de 16 de dezembro de 1977. 
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
HENRIQUE LUDUVICE JOÃO ALBERTO FERNANDES 

BASTOS 
Presidente Vice-Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 413 – CONFEA 

RESOLUÇÃO Nº 413, DE 27 DE JUNHO DE 1997 

 
 

Dispõe sobre o visto em registro 
de pessoa jurídica. 

 
 
O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 

AGRONOMIA, no uso das atribuições que lhe confere a letra "f" do artigo 
27, da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, 
 
CONSIDERANDO que a pessoa jurídica registrada em qualquer Conselho 
Regional, quando for exercer atividades em caráter temporário na jurisdição 
de outro Regional, ficará obrigada a visar nele o seu registro; 
 
CONSIDERANDO que cabe aos Conselhos Regionais, na forma do disposto 
nas letras "h" e "o" do Art. 34 da mencionada Lei, processar, organizar, 
disciplinar e manter atualizado o registro de pessoas jurídicas em suas 
jurisdições, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º - Será concedido visto ao registro da pessoa jurídica originário de 
outro 
Conselho Regional, para os seguintes efeitos e prazos de validade: 
I - execução de obras ou prestação de serviços. 
Prazo: não superior a 180 (cento e oitenta) dias; 
II - participação em licitações. 
Prazo: até a validade da certidão de registro. 
§ 1º - O visto para efeito do item I deste artigo poderá ser concedido para 
atividades parciais do objeto social da pessoa jurídica, quando assim 
requerido. 
§ 2º - O visto concedido para efeito do item II deste artigo dispensa o 
cumprimento das exigências contidas no Art. 3º desta Resolução. 
Art. 2º - O requerimento do visto deverá indicar, expressamente, a 
finalidade para a qual está sendo solicitado, na forma do artigo anterior, e 
ser instruído com a certidão do registro no Conselho Regional de origem. 
Art. 3º - O responsável técnico da pessoa jurídica, para cada atividade a ser 
exercida na nova Região, deve estar registrado ou com o respectivo registro 
visado no Conselho Regional onde for requerido o visto. 
§ 1º - Os responsáveis técnicos pelas diferentes atividades, apresentados 
pela pessoa jurídica, devem comprovar residência em local que, a critério 
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do CREA, torna praticável sua participação efetiva nas atividades que a 
pessoa jurídica pretenda exercer na jurisdição do respectivo órgão regional; 
§ 2º - Sempre que ocorrer substituição de responsável técnico, a pessoa 
jurídica deve comunicar o fato ao Conselho Regional onde mantém o visto, 
observando o conteúdo deste artigo. 
Art. 4º - O visto concedido pelo Conselho Regional deverá explicitar 
claramente, no original e na cópia da certidão, o seguinte: 
I - No caso do item I do Art. 1º: “Válido para exercer as atividades abaixo, 
com os respectivos responsáveis técnicos, na jurisdição deste CREA”. 
II - No caso do item II do Art. 1º: "Válido somente para participação em 
licitações na jurisdição deste CREA". 
Art. 5º - O visto referido no item II do artigo anterior, não tem validade para 
a execução de obras ou prestação de serviços, cumprindo à pessoa jurídica, 
para esse efeito, atender aos requisitos exigidos no Art. 3º, mediante 
solicitação de "visto" para finalidades previstas no item I do Art. 1º desta 
Resolução. 
Art. 6º - O prazo de validade do visto não poderá exceder ao da certidão de 
registro. 
Art. 7º - O prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias referido no item I 
do Art. 1º é improrrogável. 
Art. 8º - Poderá ser concedido novo "visto", nos seguintes casos: 
I - para a finalidade descrita no item I do Art. 1º: 
a) como complemento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, caso a 
limitação contida no Art. 6º desta Resolução impeça sua concessão integral, 
mediante apresentação de nova certidão de registro; 
b) após 180 (cento e oitenta) dias do encerramento das atividades da pessoa 
jurídica na jurisdição do Regional. 
II - para a finalidade descrita no item II do Art. 1º, mediante apresentação 
de nova certidão. 
Art. 9º - Para visar o registro, as pessoas jurídicas ficam obrigadas ao 
pagamento de taxa de visto estabelecida pelo Conselho Federal em 
Resolução própria. 
Art. 10 - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se a Resolução nº 265, do CONFEA, de 15 de dezembro 
de 1979 e demais disposições em contrário. 
Brasília(DF), 27 de junho de 1997. 
 
 
 

ESDRAS MAGALHÃES DOS 
SANTOS FILHO 

MARCOS TÚLIO DE MELO 

Presidente Vice-Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 1.025 – CONFEA 

RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009. 

 
 

Dispõe sobre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica e o 
Acervo Técnico Profissional, e dá 
outras providências. 

 
 
O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 

AGRONOMIA – Confea, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "f" 
do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e  
Considerando os arts. 8º, 12, 19, 20, 21, 59 e 67 da Lei nº 5.194, de 1966, que 
regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-
Agrônomo, e dá outras providências; 
Considerando os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, 
que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na execução de obras e 
na prestação de serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 
Considerando os arts. 30 e 72 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências; 
Considerando o art. 11, § 1º, do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 
que regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá 
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências; 
Considerando a Lei nº 5.700, de 1º de janeiro de 1971, que dispõe sobre a 
forma de registro e a apresentação dos símbolos nacionais e dá outras 
providências; 
Considerando a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências; 
Considerando a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre a 
arbitragem; 
Considerando o Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, que dispõe sobre 
a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, ratifica a 
dispensa do reconhecimento de firma em documentos produzidos no Brasil, 
institui a “Carta de Serviços ao Cidadão” e dá outras providências, 
 
RESOLVE: 
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Art. 1º Fixar os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento 
e anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao registro do 
atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão da 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, bem como aprovar os modelos de ART 
e de CAT, o Requerimento de ART e Acervo Técnico e os dados mínimos 
para registro do atestado que constituem os Anexos I, II, III e IV desta 
resolução, respectivamente. 
 
 

Capítulo I 
Da Anotação de Responsabilidade Técnica 

 
Art. 2º A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os 
responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços 
relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 
Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação 
de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea 
fica sujeito ao registro da ART no Crea em cuja circunscrição for exercida a 
respectiva atividade. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao 
vínculo de profissional, tanto a pessoa jurídica de direito público quanto de 
direito privado, para o desempenho de cargo ou função técnica que envolva 
atividades para as quais sejam necessários habilitação legal e conhecimentos 
técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 
 
 

Seção I 
Do Registro da ART 

 
Art. 4º O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema 
eletrônico do Crea e o recolhimento do valor correspondente. 
§ 1º O início da atividade profissional sem o recolhimento do valor da ART 
ensejará as sanções legais cabíveis. 
§ 2º Após o recolhimento do valor correspondente, os dados da ART serão 
automaticamente anotados no Sistema de Informações Confea/Crea – SIC. 
§ 3º O SIC mencionado no parágrafo anterior é o banco de dados que 
consolida as informações de interesse nacional registradas no Sistema 
Confea/Crea. 
Art. 5º O cadastro da ART será efetivado pelo profissional de acordo com o 
disposto nesta resolução, mediante preenchimento de formulário eletrônico, 
conforme o Anexo I, e senha pessoal e intransferível fornecida após 
assinatura de termo de responsabilidade. 
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Art. 6º A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do 
profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo 
contratual. 
Art. 7º O responsável técnico deverá manter uma via da ART no local da 
obra ou serviço.  
Art. 8º É vedado ao profissional com o registro cancelado, suspenso ou 
interrompido registrar ART. 
Art. 9º Quanto à tipificação, a ART pode ser classificada em: 
I – ART de obra ou serviço, relativa à execução de obras ou prestação de 
serviços inerentes às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea; 
II – ART de obra ou serviço de rotina, denominada ART múltipla, que 
especifica vários contratos referentes à execução de obras ou à prestação de 
serviços em determinado período; e 
III – ART de cargo ou função, relativa ao vínculo com pessoa jurídica para 
desempenho de cargo ou função técnica. 
Art. 10. Quanto à forma de registro, a ART pode ser classificada em: 
I – ART complementar, anotação de responsabilidade técnica do mesmo 
profissional que, vinculada a uma ART inicial, complementa os dados 
anotados nos seguintes casos: 
a) for realizada alteração contratual que ampliar o objeto, o valor do 
contrato ou a atividade técnica contratada, ou prorrogar o prazo de 
execução; ou 
b) houver a necessidade de detalhar as atividades técnicas, desde que não 
impliquem a modificação da caracterização do objeto ou da atividade 
técnica contratada. 
II – ART de substituição, anotação de responsabilidade técnica do mesmo 
profissional que, vinculada a uma ART inicial, substitui os dados anotados 
nos casos em que: 
a) houver a necessidade de corrigir dados que impliquem a modificação da 
caracterização do objeto ou da atividade técnica contratada; ou 
b) houver a necessidade de corrigir erro de preenchimento de ART. 
Art. 11. Quanto à participação técnica, a ART de obra ou serviço pode ser 
classificada da seguinte forma: 
I – ART individual, que indica que a atividade, objeto do contrato, é 
desenvolvida por um único profissional; 
II – ART de coautoria, que indica que uma atividade técnica caracterizada 
como intelectual, objeto de contrato único, é desenvolvida em conjunto por 
mais de um profissional de mesma competência; 
III – ART de corresponsabilidade, que indica que uma atividade técnica 
caracterizada como executiva, objeto de contrato único, é desenvolvida em 
conjunto por mais de um profissional de mesma competência; e 
IV – ART de equipe, que indica que diversas atividades complementares, 
objetos 
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de contrato único, são desenvolvidas em conjunto por mais de um 
profissional com competências diferenciadas. 
Art. 12. Para efeito desta resolução, todas as ARTs referentes a determinado 
empreendimento, registradas pelos profissionais em função de execução de 
outras atividades técnicas citadas no contrato inicial, aditivo contratual, 
substituição de responsável técnico ou contratação ou subcontratação de 
outros serviços, devem ser vinculadas à ART inicialmente registrada, com o 
objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da obra ou 
serviço. 
 
 

Seção II 
Da Baixa da ART 

 
Art. 13. Para os efeitos legais, somente será considerada concluída a 
participação do profissional em determinada atividade técnica a partir da 
data da baixa da ART correspondente. 
Parágrafo único. A baixa da ART não exime o profissional ou a pessoa 
jurídica contratada das responsabilidades administrativa, civil ou penal, 
conforme o caso. 
Art. 14. O término da atividade técnica desenvolvida obriga à baixa da ART 
de execução de obra, prestação de serviço ou desempenho de cargo ou 
função. 
Art. 15. Para efeito desta resolução, a ART deve ser baixada em função de 
algum dos seguintes motivos: 
I – conclusão da obra ou serviço, quando do término das atividades técnicas 
descritas na ART; ou 
II – interrupção da obra ou serviço, quando da não conclusão das atividades 
técnicas descritas na ART, de acordo com os seguintes casos: 
a) rescisão contratual; 
b) substituição do responsável técnico; ou 
c) paralisação da obra e serviço. 
Art. 16. A baixa da ART deve ser requerida ao Crea pelo profissional por 
meio eletrônico e instruída com o motivo, as atividades concluídas e, nos 
casos de baixa em que seja caracterizada a não conclusão das atividades 
técnicas, a fase em que a obra ou serviço se encontrar. 
Art. 17. A baixa de ART pode ser requerida ao Crea pelo contratante ou pela 
pessoa jurídica contratada por meio de formulário próprio, conforme o 
Anexo III, desde que instruída com informações suficientes que comprovem 
a inércia do profissional em requerê-la. 
§ 1º No caso previsto no caput deste artigo, o Crea notificará o profissional 
para manifestar-se sobre o requerimento de baixa no prazo de dez dias 
corridos. 
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§ 2º O Crea analisará o requerimento de baixa após a manifestação do 
profissional ou esgotado o prazo previsto para sua manifestação. 
Art. 18. O Crea manifestar-se-á sobre o requerimento de baixa de ART por 
não conclusão das atividades técnicas após efetuar análise do pedido e 
eventual verificação das informações apresentadas. 
§ 1º O requerimento será deferido somente se for verificada sua 
compatibilidade com o disposto nesta resolução. 
§ 2º Compete ao Crea, quando necessário, solicitar documentos, efetuar 
diligências ou adotar outras providências necessárias ao caso para 
averiguar as informações apresentadas. 
§ 3º Em caso de dúvida, o processo será encaminhado à câmara 
especializada competente para apreciação. 
Art. 19. Deverá ser objeto de baixa automática pelo Crea: 
I – a ART que indicar profissional que tenha falecido ou que teve o seu 
registro cancelado ou suspenso após a anotação da responsabilidade 
técnica; e 
II – a ART que indicar profissional que deixou de constar do quadro técnico 
da pessoa jurídica contratada. 
Parágrafo único. A baixa da ART por falecimento do profissional será 
processada administrativamente pelo Crea mediante apresentação de cópia 
de documento hábil ou de informações acerca do óbito. 
Art. 20. Após a baixa da ART, o motivo, as atividades técnicas concluídas e 
a data da solicitação serão automaticamente anotados no SIC. 
§ 1º No caso de rescisão contratual ou falecimento do profissional, deverá 
ser anotada no SIC a data do distrato ou do óbito. 
§ 2º No caso em que seja apresentado documento comprobatório, também 
será anotada no SIC a data da conclusão da obra ou serviço. 
 
 

Seção III 
Do Cancelamento da ART 

 
Art. 21. O cancelamento da ART ocorrerá quando: 
I – nenhuma das atividades técnicas descritas na ART forem executadas; ou  
II – o contrato não for executado. 
Art. 22. O cancelamento da ART deve ser requerido ao Crea pelo 
profissional, pela pessoa jurídica contratada ou pelo contratante, e ser 
instruído com o motivo da solicitação. 
Art. 23. A câmara especializada competente decidirá acerca do processo 
administrativo de cancelamento da ART. 
§ 1º Compete ao Crea averiguar as informações apresentadas e adotar as 
providências necessárias ao caso. 
§ 2º No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar 
assunto de interesse comum a duas ou mais especializações profissionais, o 
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processo será apreciado pelas câmaras especializadas competentes e, em 
caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea para decisão. 
§ 3º O Crea deverá comunicar ao profissional, à pessoa jurídica contratada e 
ao contratante o cancelamento da ART. 
Art. 24. Após o cancelamento da ART, o motivo e a data de cancelamento 
serão automaticamente anotados no SIC. 
 
 

Seção IV 
Da Nulidade da ART 

 
Art. 25. A nulidade da ART ocorrerá quando: 
I – for verificada lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão insanáveis de 
qualquer dado da ART; 
II – for verificada incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as 
atribuições profissionais do responsável técnico à época do registro da ART; 
III – for verificado que o profissional emprestou seu nome a pessoas físicas 
ou jurídicas sem sua real participação nas atividades técnicas descritas na 
ART, após decisão transitada em julgado; 
IV – for caracterizada outra forma de exercício ilegal da profissão; 
V – for caracterizada a apropriação de atividade técnica desenvolvida por 
outro profissional habilitado; ou 
VI – for indeferido o requerimento de regularização da obra ou serviço a ela 
relacionado. 
Art. 26. A câmara especializada relacionada à atividade desenvolvida 
decidirá acerca do processo administrativo de anulação da ART. 
§ 1º No caso da constatação de lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão 
dos 
dados da ART, preliminarmente o Crea notificará o profissional e a pessoa 
jurídica contratada para proceder às correções necessárias no prazo de dez 
dias corridos, contados da data do recebimento da notificação. 
§ 2º No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar 
assunto de interesse comum a duas ou mais especializações profissionais, o 
processo será apreciado pelas câmaras especializadas competentes e, em 
caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea para decisão. 
§ 3º O Crea deverá comunicar ao profissional, à pessoa jurídica contratada e 
ao contratante os motivos que levaram à anulação da ART. 
Art. 27. Após a anulação da ART, o motivo e a data da decisão que a anulou 
serão automaticamente anotados no SIC. 
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Seção V 
Da ART de Obra ou Serviço 

 
Art. 28. A ART relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser 
registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de acordo com as 
informações constantes do contrato firmado entre as partes. 
§ 1º No caso de obras públicas, a ART pode ser registrada em até dez dias 
após a liberação da ordem de serviço ou após a assinatura do contrato ou de 
documento equivalente, desde que não esteja caracterizado o início da 
atividade. 
§ 2º É vedado o registro da ART relativa à execução de obra ou à prestação 
de serviço concluído, cuja atividade técnica tenha sido iniciada após a data 
de entrada em vigor desta resolução. 
Art. 29. A coautoria ou a corresponsabilidade por atividade técnica, bem 
como o 
trabalho em equipe para execução de obra ou prestação de serviço obriga ao 
registro de ART, vinculada à ART primeiramente registrada. 
Art. 30. A subcontratação ou a subempreitada de parte ou da totalidade da 
obra ou do serviço obriga ao registro de ART, da seguinte forma: 
I – o profissional da pessoa jurídica inicialmente contratada deve registrar 
ART e 
gestão, direção, supervisão ou coordenação do serviço subcontratado, 
conforme o caso; e  
II – o profissional da pessoa jurídica subcontratada deve registrar ART de 
obra ou serviço relativa à atividade que lhe foi subcontratada, vinculada à 
ART de gestão, supervisão, direção ou coordenação do contratante. 
Parágrafo único. No caso em que a ART tenha sido registrada indicando 
atividades que posteriormente foram subcontratadas, compete ao 
profissional substituí-la para adequação ao disposto no inciso I deste artigo. 
Art. 31. A substituição, a qualquer tempo, de um ou mais responsáveis 
técnicos pela execução da obra ou prestação do serviço obriga ao registro de 
nova ART, vinculada à ART anteriormente registrada. 
Art. 32. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou serviço no 
sistema eletrônico e efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no 
Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade, nos seguintes casos: 
I – quando o profissional for contratado como autônomo diretamente por 
pessoa 
física ou jurídica; ou  
II – quando o profissional for o proprietário do empreendimento ou 
empresário. 
Art. 33. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou serviço no 
sistema eletrônico e à pessoa jurídica contratada efetuar o recolhimento do 
valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscrição for exercida a 
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atividade, quando o responsável técnico desenvolver atividades técnicas em 
nome da pessoa jurídica com a qual mantenha vínculo. 
 
 

Seção VI 
Da ART de Obra ou Serviço de Rotina 

 
Art. 34. Caso não deseje registrar diversas ARTs específicas, é facultado ao 
profissional que execute obras ou preste serviços de rotina anotar a 
responsabilidade técnica pelas atividades desenvolvidas por meio da ART 
múltipla. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao 
serviço de rotina executado por profissional integrante do quadro técnico de 
pessoa jurídica. 
Art. 35. Para efeito desta resolução, a atividade técnica relacionada à obra 
ou ao serviço de rotina pode ser caracterizada como aquela que é executada 
em grande quantidade ou de forma repetitiva e continuada. 
Parágrafo único. Poderá ser objeto de ART múltipla contrato cuja prestação 
do serviço seja caracterizada como periódica. 
Art. 36. As atividades técnicas relacionadas a obra ou serviço de rotina que 
poderão ser registradas via ART múltipla serão objeto de relação unificada.  
§ 1º A câmara especializada manifestar-se-á sempre que surgirem outras 
atividades que possam ser registradas por meio de ART múltipla. 
§ 2º Aprovada pela câmara especializada, a proposta será levada ao 
Plenário para apreciação. 
§ 3º Após aprovação pelo Plenário do Crea, a proposta será encaminhada ao 
Confea para apreciação e atualização da relação correspondente. 
Art. 37. A ART múltipla deve relacionar as atividades referentes às obras e 
aos serviços de rotina contratados ou desenvolvidos no mês calendário. 
Art. 38. A ART múltipla deve ser registrada até o décimo dia útil do mês 
subsequente à execução da obra ou prestação do serviço de rotina, no Crea 
em cuja circunscrição for exercida a atividade. 
Art. 39. É vedado o registro de atividade que tenha sido concluída em data 
anterior ou iniciada posteriormente ao período do mês de referência a que 
corresponde a ART múltipla. 
Art. 40. Compete ao profissional cadastrar a ART múltipla no sistema 
eletrônico e efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em 
cuja circunscrição for exercida a atividade, nos seguintes casos: 
I – quando o profissional for contratado como autônomo diretamente por 
pessoa física ou jurídica; ou 
II – quando o profissional for o proprietário do empreendimento ou 
empresário. 
Art. 41. Compete ao profissional cadastrar a ART múltipla no sistema 
eletrônico e à pessoa jurídica efetuar o recolhimento do valor relativo ao 
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registro no Crea da circunscrição onde for exercida a atividade, quando o 
responsável técnico desenvolver atividades em nome da pessoa jurídica 
com a qual mantenha vínculo. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao 
registro da ART múltipla de execução de obra ou prestação de serviço de 
rotina desenvolvido por profissional integrante do quadro técnico de pessoa 
jurídica de direito público. 
 
 

Seção VII 
Da ART de Obra ou Serviço que Abrange Circunscrições de Diversos 

Creas 

 
Art. 42. A ART relativa à execução de obras ou à prestação de serviços que 
abranjam circunscrições de diversos Creas deve ser registrada antes do 
início da respectiva atividade técnica, de acordo com as informações 
constantes do contrato firmado entre as partes, da seguinte forma: 
I – a ART referente à execução de obras ou à prestação serviços que 
abranjam mais de uma unidade da federação pode ser registrada em 
qualquer dos Creas onde for realizada a atividade; 
II – a ART referente à prestação de serviço cujo objeto encontra-se em outra 
unidade da federação pode ser registrada no Crea desta circunscrição ou no 
Crea onde for realizada a atividade profissional; ou 
III – a ART referente à execução de obras ou à prestação de serviços 
executados remotamente a partir de um centro de operações deve ser 
registrada no Crea em cuja circunscrição se localizar o centro de operações. 
 
 

Seção VIII 
Da ART de Cargo ou Função 

 
Art. 43. O vínculo para desempenho de cargo ou função técnica, tanto com 
pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, obriga à 
anotação de responsabilidade técnica no Crea em cuja circunscrição for 
exercida a atividade. 
§ 1º A ART relativa ao desempenho de cargo ou função deve ser registrada 
após assinatura do contrato ou publicação do ato administrativo de 
nomeação ou designação, de acordo com as informações constantes do 
documento comprobatório de vínculo do profissional com a pessoa jurídica. 
§ 2º Somente a alteração do cargo, da função ou da circunscrição onde for 
exercida a atividade obriga ao registro de nova ART. 
§ 3º É vedado o registro da ART de cargo ou função extinta, cujo vínculo 
contratual tenha sido iniciado após a data de entrada em vigor desta 
resolução.  

RESOLUÇÃO Nº 1.025 – CONFEA



709 
 

Art. 44. O registro da ART de cargo ou função de profissional integrante do 
quadro técnico da pessoa jurídica não exime o registro de ART de execução 
de obra ou prestação de serviço – específica ou múltipla. 
Art. 45. O registro da ART de cargo ou função somente será efetivado após 
a apresentação no Crea da comprovação do vínculo contratual. 
Parágrafo único. Para efeito desta resolução, o vínculo entre o profissional e 
a pessoa jurídica pode ser comprovado por meio de contrato de trabalho 
anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contrato de 
prestação de serviço, livro ou ficha de registro de empregado, contrato 
social, ata de assembléia ou ato administrativo de nomeação ou designação 
do qual constem a indicação do cargo ou função técnica, o início e a 
descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional. 
Art. 46. Compete ao profissional cadastrar a ART de cargo ou função no 
sistema eletrônico e à pessoa jurídica efetuar o recolhimento do valor 
relativo ao registro no Crea da circunscrição onde for exercida a atividade. 
 
 

Capítulo II 
Do Acervo Técnico Profissional 

 
Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao 
longo da vida do profissional compatíveis com suas atribuições e 
registradas no Crea por meio de anotações de responsabilidade técnica. 
Parágrafo único. Constituirão o acervo técnico do profissional as atividades 
finalizadas cujas ARTs correspondentes atendam às seguintes condições: 
I – tenham sido baixadas; ou 
II – não tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado atestado que 
comprove a execução de parte das atividades nela consignadas. 
Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro técnico. 
Parágrafo único. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica 
varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro técnico. 
 
 

Seção I 
Da Emissão de Certidão de Acervo Técnico 

 
Art. 49. A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento que certifica, 
para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do Crea a anotação da 
responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no acervo técnico do 
profissional. 
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Art. 50. A CAT deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio de 
formulário próprio, conforme o Anexo III, com indicação do período ou 
especificação do número das ARTs que constarão da certidão. 
Parágrafo único. No caso de o profissional especificar ART de obra ou 
serviço em andamento, o requerimento deve ser instruído com atestado que 
comprove a efetiva participação do profissional na execução da obra ou 
prestação do serviço, caracterizando, explicitamente, o período e as 
atividades ou as etapas finalizadas. 
Art. 51. O Crea manifestar-se-á sobre a emissão da CAT após efetuar a 
análise do requerimento e a verificação das informações apresentadas. 
§ 1º O requerimento será deferido somente se for verificada sua 
compatibilidade 
com o disposto nesta resolução. 
§ 2º Compete ao Crea, quando necessário e mediante justificativa, solicitar 
outros documentos ou efetuar diligências para averiguar as informações 
apresentadas. 
Art. 52. A CAT, emitida em nome do profissional conforme o Anexo II, deve 
conter as seguintes informações: 
I – identificação do responsável técnico; 
II – dados das ARTs; 
III – observações ou ressalvas, quando for o caso; 
IV – local e data de expedição; e 
V – autenticação digital. 
Páragrafo único. A CAT poderá ser emitida pela Internet desde que 
atendidas as exigências de análise de documentação relativa ao caso 
especifico. 
Art. 53. A CAT é válida em todo o território nacional. 
§ 1º A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
§ 2º A validade da CAT deve ser conferida no site do Crea ou do Confea. 
Art. 54. É vedada a emissão de CAT ao profissional que possuir débito 
relativo a anuidade, multas e preços de serviços junto ao Sistema 
Confea/Crea, excetuando-se aqueles cuja exigibilidade encontrar-se 
suspensa em razão de recurso. 
Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica. 
Parágrafo único. A CAT constituirá prova da capacidade técnico-
profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado 
estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico. 
Art. 56. A CAT deve conter número de controle para consulta acerca da 
autenticidade e da validade do documento. 
Parágrafo único. Após a emissão da CAT, os dados para sua validação serão 
automaticamente transmitidos ao SIC. 
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Seção II 
Do Registro de Atestado 

 
Art. 57. É facultado ao profissional requerer o registro de atestado fornecido 
por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado contratante com 
o objetivo de fazer prova de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos. 
Parágrafo único. O atestado é a declaração fornecida pela contratante da 
obra ou serviço, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que 
atesta a execução de obra ou a prestação de serviço e identifica seus 
elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os 
responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas. 
Art. 58. As informações acerca da execução da obra ou prestação de serviço, 
bem como os dados técnicos qualitativos e quantitavos do atestado devem 
ser declarados por profissional que possua habilitação nas profissões 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 
Parágrafo único. No caso em que a contratante não possua em seu quadro 
técnico profissional habilitado, o atestado deverá ser objeto de laudo 
técnico. Art. 59. O registro de atestado deve ser requerido ao Crea pelo 
profissional por meio de formulário, conforme o Anexo III, e instruído com 
original e cópia, ou com duas cópias autenticadas, do documento fornecido 
pelo contratante. 
§ 1º Para efeito desta resolução, somente será objeto de registro pelo Crea o 
atestado emitido sem rasuras ou adulteração, e que apresentar os dados 
mínimos indicados no Anexo IV. 
§ 2º O requerimento deverá conter declaração do profissional corroborando 
a veracidade das informações relativas à descrição das atividades 
constantes das ARTs especificadas e à existência de subcontratos ou 
subempreitadas. 
§ 3º Será arquivada no Crea uma das vias do atestado apresentado. 
Art. 60. O atestado que referenciar serviços que foram parcialmente 
concluídos deve explicitar o período e as etapas executadas. 
Art. 61. O atestado que referenciar serviços subcontratados ou 
subempreitados deve estar acompanhado de documentos hábeis que 
comprovem a anuência do contratante original ou que comprovem a efetiva 
participação do profissional na execução da obra ou prestação do serviço, 
tais como trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras ou 
documento equivalente.  

Art. 62. No caso de obra própria, o atestado deve estar acompanhado de 
documento público que comprove a conclusão da obra ou serviço expedido 
pela prefeitura, por agência reguladora ou por órgão ambiental, entre 
outros. 
Art. 63. O Crea manifestar-se-á sobre o registro do atestado após efetuar a 
análise do requerimento e a verificação dos dados do atestado em face 
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daqueles constantes dos assentamentos do Crea relativos às ARTs 
registradas. 
§ 1º O requerimento será deferido somente se for verificada sua 
compatibilidade 
com o disposto nesta resolução. 
§ 2º Compete ao Crea, quando necessário e mediante justificativa, solicitar 
outros documentos ou efetuar diligências para averiguar as informações 
apresentadas. 
§ 3º Em caso de dúvida, o processo será encaminhado à câmara 
especializada competente para apreciação. 
§ 4º Em caso de dúvida quando a atividade técnica descrita na ART 
caracterizar assunto de interesse comum a duas ou mais especializações 
profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras especializadas 
competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea 
para decisão. 
Art. 64. O registro de atestado será efetivado por meio de sua vinculação à 
CAT, que especificará somente as ARTs a ele correspondentes. 
§ 1º A veracidade e a exatidão das informações constantes do atestado são 
de responsabilidade do seu emitente. 
§ 2º A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
§ 3º A CAT apresentará informações ou ressalvas pertinentes em função da 
verificação do registro do profissional e da pessoa jurídica à época da 
execução da obra ou da prestação do serviço, bem como dos dados do 
atestado em face daqueles constantes dos assentamentos do Crea relativos 
às ARTs registradas. 
§ 4º O atestado registrado constituirá prova da capacidade técnico-
profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado 
estiver ou venha ser a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico 
por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega 
das propostas. 
 
 

Seção III 
Da Inclusão ao Acervo Técnico de Atividade Desenvolvida no Exterior 

 
Art. 65. É facultado ao profissional, brasileiro ou estrangeiro, registrado no 
Crea, que executou obra, prestou serviços ou desempenhou cargo ou função 
no exterior, requerer a inclusão desta atividade ao seu acervo técnico por 
meio do registro da ART correspondente, desde que tenha sido realizada 
após sua diplomação em curso técnico de nível médio ou de nível superior 
nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 
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Parágrafo único. O profissional terá o prazo de um ano para requerer a 
inclusão ao acervo técnico de atividade desenvolvida no exterior, contados 
da data de registro no Crea ou de sua reativação após entrada no país. 
Art. 66. A inclusão ao acervo técnico de atividade desenvolvida no exterior 
deve ser requerida ao Crea por meio de formulário, conforme o Anexo III, e 
instruída com cópia dos seguintes documentos: 
I – formulário da ART, assinado pelo responsável técnico e pelo contratante, 
indicando o nível de participação e as atividades desenvolvidas pelo 
profissional; e  
II – documento hábil que comprove a efetiva participação do profissional na 
execução da obra ou prestação do serviço, indicando explicitamente o 
período, o nível de atuação e as atividades desenvolvidas, tais como 
trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras, livro de ordem, 
atestado emitido pelo contratante ou documento equivalente. 
§ 1º O Crea dispensará a assinatura do contratante na ART caso seja 
apresentada cópia do contrato ou de documento equivalente que comprove 
a relação jurídica entre as partes. 
§ 2º Os documentos em língua estrangeira, legalizados pela autoridade 
consular brasileira, devem ser traduzidos para o vernáculo por tradutor 
público juramentado. 
Art. 67. O requerimento de inclusão ao acervo técnico será analisado para 
verificação da documentação apresentada, das atribuições do profissional e 
da atividade descrita, em função da legislação brasileira em vigor à época 
de sua execução. 
Parágrafo único. Compete ao Crea, quando necessário e mediante 
justificativa, solicitar outros documentos para averiguar as informações 
apresentadas. 
Art. 68. A câmara especializada competente decidirá sobre o requerimento 
de registro da ART após a verificação das informações apresentadas. 
§ 1º O requerimento será deferido somente se for verificada sua 
compatibilidade com o disposto nesta resolução. 
§ 2º Após o deferimento, o profissional será comunicado para efetuar o 
recolhimento do valor relativo ao registro da ART. 
§ 3º No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar 
assunto de interesse comum a duas ou mais especializações profissionais, o 
processo será apreciado pelas câmaras especializadas competentes e, em 
caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea para decisão. 
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Capítulo III 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 69. É facultado ao profissional requerer por meio de fomulário, 
conforme o Anexo III, certidão que relaciona as ARTs registradas no Crea 
em função do período ou da situação em que se encontram. 
Art. 70. As cópias dos documentos exigidos nesta resolução devem ser 
autenticadas em cartório ou objeto de conferência atestada por servidor do 
Crea, desde que apresentados os respectivos originais. 
Art. 71. Compete ao Crea, sempre que necessário, averiguar as informações 
apresentadas e adotar as providências necessárias ao caso. 
Art. 72. Os critérios e os procedimentos para regularização de obra ou 
serviço concluído sem a anotação de responsabilidade técnica serão objeto 
de resolução específica. 
Art. 73. Os valores de registro e de serviços disciplinados nesta resolução 
serão objeto de legislação específica. 
Art. 74. Os Anexos I, II, III e IV serão atualizados anualmente pelo plenário 
do Confea, após deliberação da comissão permanente que tem como 
atribuição a organização do Sistema. 
§ 1º Para fins de atualização dos Anexos I, II, III e IV, o Crea deve 
encaminhar ao Confea proposta justificada até 30 de maio de cada ano. 
§ 2º O disposto neste artigo também se aplica ao manual de procedimentos 
para preenchimento da ART, emissão de CAT e registro de atestado. 
Art. 75. As tabelas auxiliares relacionadas no manual de procedimentos 
serão atualizadas rotineiramente a partir de proposta justificada 
encaminhada pelos Creas, após deliberação da comissão permanente que 
tem como atribuição a organização do Sistema. 
Parágrafo único. As propostas para atualização das tabelas auxiliares serão 
analisadas em caráter prioritário pela unidade organizacional do Confea 
responsável pela elaboração de normas e procedimentos. 
 
 

Capítulo IV 
Das Disposições Transitórias 

 
Art. 76. O Crea terá até a data de início da vigência desta resolução para 
promover a adaptação de suas rotinas administrativas aos novos 
procedimentos previstos para a anotação de responsabilidade técnica e a 
composição do acervo técnico, de acordo com as diretrizes fixadas pelo 
Confea. 
Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput deste artigo, o Crea 
deverá adotar as seguintes providências: 
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I – instituir plano de comunicação para divulgar aos profissionais os 
procedimentos que serão alterados ou implantados a partir da vigência 
desta resolução; 
II – reformular os atos administrativos que contrariem as novas disposições; 
e 
III – aprovar outros atos administrativos que se façam necessários para o 
cumprimento desta resolução. 
Art. 77. O Crea terá o prazo de doze meses após a entrada em vigor desta 
resolução para implantar a infraestrutura tecnológica necessária e adaptar 
seu sistema corporativo aos novos procedimentos eletrônicos previstos para 
a anotação de responsabilidade técnica e a composição do acervo técnico, de 
acordo com as diretrizes fixadas pelo Confea, quais sejam: 
I – registro, baixa, cancelamento e anulação de ART; 
II – emissão de certidão de acervo técnico; 
III – registro de atestado; 
IV – inclusão ao acervo técnico de atividade desenvolvida no exterior; 
V – consulta às ARTs registradas e às CATs emitidas; e 
VI – anotação no SIC das informações referenciadas nesta resolução. 
§ 1º Até que a implantação da infraestrutura tecnológica e a adaptação do 
sistema corporativo do Crea se efetivem, os novos procedimentos previstos 
para o registro e a baixa da ART poderão ser disponibilizados ao 
profissional por meio de formulário impresso nos moldes dos anexos desta 
resolução. 
§ 2º Até que a integração ao SIC se efetive, o sistema corporativo do Crea 
deverá disponibilizar aos interessados serviço de consulta aos documentos 
eletronicamente registrados e emitidos. 
§ 3º Até que a implantação da infraestrutura tecnológica e a adaptação do 
sistema corporativo do Crea se efetivem, a CAT poderá ser emitida 
manualmente e assinada pelo presidente ou por empregado do Crea, desde 
que conste da certidão referência expressa a esta delegação. 
Art. 78. O registro de ART manualmente preenchida somente será efetivado 
com 
a apresentação ao Crea da via assinada e do comprovante do pagamento do 
valor correspondente. 
Parágrafo único. Será vedado ao Crea registrar ART manualmente 
preenchida a partir de 1º de janeiro de 2011, ressalvados casos específicos 
devidamente justificados e autorizados pelo Plenário do Confea. 
Art. 79. O profissional terá o prazo de vinte e quatro meses para requerer ao 
Crea, nos termos da Resolução nº 394, de 17 de março de 1995, a Anotação 
de Responsabilidade Técnica relativa a obra ou serviço concluído e a cargo 
ou função extinta que tenha sido iniciada até 31 de dezembro de 2010. 
Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo será contado da 
data de entrada em vigor desta resolução. 
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Art. 80. Os novos procedimentos previstos para a anotação de 
responsabilidade técnica serão obrigatórios somente para as ARTs 
registradas de acordo com os formulários constantes do Anexo I. 
Parágrafo único. Os novos procedimentos para análise de acervo técnico 
serão obrigatórios para todas as ARTs, independentemente da data de 
registro, ressalvadas aquelas indicadas em requerimento protocolizado no 
Crea até a data de entrada em vigor desta resolução. 
Art. 81. Esta resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2010. 
Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário das Resoluções nos 430, de 
13 de agosto de 1999, e 444, de 14 de abril de 2000, e na íntegra as 
Resoluções nos 317, de 31 de outubro de 1986, 394, de 17 de março de 1995, 
425, de 18 de dezembro de 1998, e 1023, de 30 de maio de 2008, as Decisões 
Normativas nos 15, de 2 de janeiro de 1985, 58, de 6 de outubro de 1995, e 
64, de 30 de abril de 1999, e demais disposições em contrário. 
Brasília, 12 de novembro de 2009. 
Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo 
Presidente 
Publicada no D.O.U, de 31 de dezembro de 2009 – Seção 1, pág. 119 a 121 
Art. 79 - Alterado durante a Sessão Plenária Ordinária 1.376 realizada de 15 

a 17 de dezembro de 2010. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010 
(DOU 20.01.2010) 

 
 

Dispõe sobre os critérios de 
sustentabilidade ambiental na 
aquisição de bens, contratação de 
serviços ou obras pela 
Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional e 
dá outras providências. 

 
 
O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 28 do Anexo I ao Decreto nº 7.063, de 
13 de janeiro de 2010, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, no art. 2º, incisos I e V, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981, e nos arts. 170, inciso VI, e 225 da Constituição, resolve: 

 
 

Capítulo I 
Das disposições gerais 

 
Art. 1º.  Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as 
especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por 
parte dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade 
ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e 
descarte dos produtos e matérias-primas. 
Art. 2º.  Para o cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa, o 
instrumento convocatório deverá formular as exigências de natureza 
ambiental de forma a não frustrar a competitividade. 
Art. 3º.  Nas licitações que utilizem como critério de julgamento o tipo 
melhor técnica ou técnica e preço, deverão ser estabelecidos no edital 
critérios objetivos de sustentabilidade ambiental para a avaliação e 
classificação das propostas. 
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Capítulo II 
Das obras públicas sustentáveis 

 

Art. 4º.  Nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, as especificações e 
demais exigências do projeto básico ou executivo, para contratação de obras 
e serviços de engenharia, devem ser elaborados visando à economia da 
manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de 
energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que 
reduzam o impacto ambiental, tais como: 
I – uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias 
de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes 
aonde for indispensável; 
II – automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, 
interruptores, iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de 
presença; 
III – uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de 
alto rendimento e de luminárias eficientes; 
IV – energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água; 
V – sistema de medição individualizado de consumo de água e energia; 
VI – sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados; 
VII – aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico 
elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu 
aproveitamento; 
VIII – utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e 
biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; e 
IX – comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra 
ou serviço. 
§1º. Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e 
matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das 
obras públicas.  
§2º. O Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, 
nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA, através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, deverá ser 
estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos 
competentes. 
§3º. Os instrumentos convocatórios e contratos de obras e serviços de 
engenharia deverão exigir o uso obrigatório de agregados reciclados nas 
obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, 
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados 
naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, 
estabelecendo, para efeitos de fiscalização, que todos os resíduos removidos 
deverão estar acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em 
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - 
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ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004, 
disponibilizando campo específico na planilha de composição dos custos. 
§4º. No projeto básico ou executivo para contratação de obras e serviços de 
engenharia, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO e as normas 
ISO nº 14.000 da Organização Internacional para a Padronização 
(International Organization for Standardization). 
§5º. Quando a contratação envolver a utilização de bens e a empresa for 
detentora da norma ISO 14000, o instrumento convocatório, além de 
estabelecer diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro de empresas 
de bens, deverá exigir a comprovação de que o licitante adota práticas de 
desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis 
para o processo de reutilização. 
 
 

Capítulo III 
Dos bens e serviços 

 
Art. 5º. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os 
seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: 
I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação aos seus similares; 
III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em 
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize 
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento; e 
IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração 
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain 

Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 
difenil-polibromados (PBDEs). 
§1º. A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante 
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou 
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste 
que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital. 
§2º. O edital poderá estabelecer que, selecionada a proposta, antes da 
assinatura do contrato, em caso de inexistência de certificação que ateste a 
adequação, o órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para 
verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, 
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correndo as despesas por conta da licitante selecionada. O edital ainda deve 
prever que, caso não se confirme a adequação do produto, a proposta 
selecionada será desclassificada. 
Art. 6º. Os editais para a contratação de serviços deverão prever que as 
empresas contratadas adotarão as seguintes práticas de sustentabilidade na 
execução dos serviços, quando couber: 
I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos 
inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas 
pela ANVISA; 
II – adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme 
instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 
III – Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, 
quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu 
funcionamento; 
IV – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 
necessários, para a execução de serviços; 
V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos 
três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de 
energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 
VI - realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e 
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela 
coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da 
IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de 
outubro de 2006; 
VII – respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e 
VIII – preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas 
ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de 
junho de 1999. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os órgãos ou 
entidades contratantes estabeleçam, nos editais e contratos, a exigência de 
observância de outras práticas de sustentabilidade ambiental, desde que 
justificadamente. 
Art. 7º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional deverão disponibilizar os bens considerados 
ociosos, e que não tenham previsão de utilização ou alienação, para doação 
a outros órgãos e entidades públicas de qualquer esfera da federação, 
respeitado o disposto no Decreto n° 99.658, de 30 de outubro de 1990, e suas 
alterações, fazendo publicar a relação dos bens no fórum de que trata o art. 
9º. 
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§1º. Antes de iniciar um processo de aquisição, os órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão 
verificar a disponibilidade e a vantagem de reutilização de bens, por meio 
de consulta ao fórum eletrônico de materiais ociosos. 
§2º. Os bens de informática e automação considerados ociosos deverão 
obedecer à política de inclusão digital do Governo Federal, conforme 
estabelecido em regulamentação específica. 
 
 

Capítulo IV 
Disposições finais 

 
Art. 8º. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, disponibilizará um 
espaço específico no Comprasnet para realizar divulgação de: 
I - listas dos bens, serviços e obras contratados com base em requisitos de 
sustentabilidade ambiental pelos órgãos e entidades da administração 
pública federal; 
II – bolsa de produtos inservíveis; 
III - banco de editais sustentáveis; 
IV – boas práticas de sustentabilidade ambiental; 
V – ações de capacitação conscientização ambiental; 
VI - divulgação de programas e eventos nacionais e internacionais; e 
VII – divulgação de planos de sustentabilidade ambiental das contratações 
dos órgãos e entidades da administração pública federal. 
Art. 9º. O portal eletrônico de contratações públicas do Governo Federal - 
Comprasnet passará a divulgar dados sobre planos e práticas de 
sustentabilidade ambiental na Administração Pública Federal, contendo 
ainda um fórum eletrônico de divulgação materiais ociosos para doação a 
outros órgãos e entidades da Administração Pública. 
Art. 10. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, quando da formalização, renovação ou 
aditamento de convênios ou instrumentos congêneres, ou ainda de 
contratos de financiamento com recursos da União, ou com recursos de 
terceiros tomados com o aval da União, deverão inserir cláusula que 
determine à parte ou partícipe a observância do disposto nos arts. 2° a 6° 
desta Instrução Normativa, no que couber. 
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor trinta dias após a data da 
sua publicação. 
 
ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS 
Secretário 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2008 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008 

(DOU 02.05.2008, ret. 23.05.2008) 
 
 

Dispõe sobre regras e diretrizes 
para a contratação de serviços, 
continuados ou não. 

  
 
O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de 
suas atribuições que lhe conferem o Decreto nº 6.081, de 12 de abril de 2007 
e considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994 e 
no Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997, RESOLVE:  
 
Art. 1º. Disciplinar a contratação de serviços, continuados ou não, por 
órgãos ou entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG.  
Parágrafo único. Para os efeitos desta Instrução Normativa, são adotadas as 
definições constantes do Anexo I desta Instrução Normativa.  
Art. 2º. As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser 
precedidas de planejamento, em harmonia com o planejamento estratégico 
da instituição, que estabeleça os produtos ou resultados a serem obtidos, 
quantidades e prazos para entrega das parcelas, quando couber.  
Parágrafo único. O planejamento de que trata o caput, quando dispor sobre 
serviços de natureza intelectual, deverá observar ainda as seguintes 
diretrizes:  
I – (Inciso revogado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
II – definir papéis e responsabilidades dos atores e áreas envolvidas na 
contratação, tais como:  
a) ateste dos produtos e serviços; 
b) resolução de problemas; 
c) acompanhamento da execução dos trabalhos; 
d) gerenciamento de riscos; 
e) sugestão de aplicação de penalidades; 
f) avaliação da necessidade de aditivos contratuais; e 
g) condução do processo de repactuação, quando for o caso. 
Art. 3º. Serviços distintos devem ser licitados e contratados separadamente, 
ainda que o prestador seja vencedor de mais de um item ou certame. 
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§1º. O disposto no caput não impede a adoção de medidas de economia 
processual, tais como a assinatura e publicação conjunta, em um mesmo 
documento, de contratos distintos. 
§2º. O órgão não poderá contratar o mesmo prestador para realizar serviços 
de execução e fiscalização relativos ao mesmo objeto, assegurando a 
necessária segregação das funções. 
§3º. As licitações por empreitada de preço global, em que serviços distintos, 
ou serviços e materiais independentes, são agrupados em um único lote, 
devem ser excepcionais, somente admissíveis quando, comprovada e 
justificadamente, houver necessidade de inter-relação entre os serviços 
contratados, gerenciamento centralizado ou implicar vantagem para a 
Administração, observando-se o seguinte: (Redação dada pela IN 03/2009 
SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
I - é vedada a contratação parcial do lote, isto é, de apenas alguns dos 
serviços ou materiais que o compõem, devendo todos os serviços e 
materiais agrupados no lote serem adquiridos em sua integralidade; e  
II - excepcionalmente poderá ocorrer a contratação parcial do lote quando 
houver vinculação entre o serviço contratado e a quantidade de material 
necessária à sua execução, em que poderá ser adquirida a estrita quantidade 
do material que for necessária à completa execução do serviço, ainda que 
menor do que a previamente estimada e desde que não ultrapasse o limite 
estabelecido no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
Art. 4º. A contratação de sociedades cooperativas somente poderá ocorrer 
quando, pela sua natureza, o serviço a ser contratado evidenciar: 
I - a possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de 
modo a não demandar relação de subordinação entre a cooperativa e os 
cooperados, nem entre a Administração e os cooperados; e 
II - a possibilidade de gestão operacional do serviço for compartilhada ou 
em rodízio, onde as atividades de coordenação e supervisão da execução 
dos serviços, e a de preposto, conforme determina o art. 68 da Lei nº 8.666, 
de 1993, sejam realizadas pelos cooperados de forma alternada, em que 
todos venham a assumir tal atribuição. 
Parágrafo único. Quando admitida a participação de cooperativas, estas 
deverão apresentar um modelo de gestão operacional adequado ao 
estabelecido neste artigo, sob pena de desclassificação. 
Art. 5º. Não será admitida a contratação de cooperativas ou instituições sem 
fins lucrativos cujo estatuto e objetivos sociais não prevejam ou não estejam 
de acordo com o objeto contratado.  
Parágrafo único. Quando da contratação de cooperativas ou instituições 
sem fins lucrativos, o serviço contratado deverá ser executado 
obrigatoriamente pelos cooperados, no caso de cooperativa, ou pelos 
profissionais pertencentes aos quadros funcionais da instituição sem fins 
lucrativos, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. 
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DA TERCEIRIZAÇÃO 

Art. 6º. Os serviços continuados que podem ser contratados de terceiros 
pela Administração são aqueles que apóiam a realização das atividades 
essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade, 
conforme dispõe o Decreto nº 2.271/97.  
§1º. A prestação de serviços de que trata esta Instrução Normativa não gera 
vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, 
vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. (Parágrafo único renumerado pela IN 03/2009 SLTI-
MPOG, DOU 16.10.2009) 
§2º. O objeto da contratação será definido de forma expressa no edital de 
licitação e no contrato, exclusivamente como prestação de serviços , sendo 
vedada a utilização da contratação de serviços para a contratação de mão de 
obra, conforme dispõe o art. 37, inciso II, da Constituição da República 
Federativa do Brasil. (Parágrafo acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, 
DOU 16.10.2009) 
§3º. A contratação deverá ser precedida e instruída com plano de trabalho, 
aprovado pela autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a quem esta 
delegar competência, e conterá, no mínimo: (Parágrafo acrescentado pela IN 
03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
I - justificativa da necessidade dos serviços; (Inciso acrescentado pela IN 
03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
II - relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser 
contratada; (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
III - demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de 
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, 
materiais ou financeiros disponíveis. (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 
SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
Art. 7º. As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, 
transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, 
telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações 
serão, de preferência, objeto de execução indireta. 
§1º. Na contratação das atividades descritas no caput, não se admite a 
previsão de funções que lhes sejam incompatíveis ou impertinentes. 
§2º. A Administração poderá contratar, mediante terceirização, as 
atividades dos cargos extintos ou em extinção, tais como os elencados na Lei 
nº 9.632/98. 
§3º. As funções elencadas nas contratações de prestação de serviços deverão 
observar a nomenclatura estabelecida no Código Brasileiro de Ocupações - 
CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego. (Parágrafo acrescentado pela IN 
03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
Art. 8º. Poderá ser admitida a alocação da função de apoio administrativo, 
desde que todas as tarefas a serem executadas estejam previamente 
descritas no contrato de prestação de serviços para a função específica, 
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admitindo-se pela administração, em relação à pessoa encarregada da 
função, a notificação direta para a execução das tarefas previamente 
definidas. 
Art. 9º. É vedada a contratação de atividades que: 
I - sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos 
do órgão ou entidade, assim definidas no seu plano de cargos e salários, 
salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo 
extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal; 
II - constituam a missão institucional do órgão ou entidade; e 
III - impliquem limitação do exercício dos direitos individuais em benefício 
do interesse público, exercício do poder de polícia, ou manifestação da 
vontade do Estado pela emanação de atos administrativos, tais como: 
a) aplicação de multas ou outras sanções administrativas; 
b) a concessão de autorizações, licenças, certidões ou declarações; 
c) atos de inscrição, registro ou certificação; e 
d) atos de decisão ou homologação em processos administrativos. 
Art. 10. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de 
ingerência na administração da contratada, tais como: 
I - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo 
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 
quando o objeto da contratação prever o atendimento direto, tais como nos 
serviços de recepção e apoio ao usuário; 
II - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 
contratadas; 
III - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da 
contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas 
previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a 
qual o trabalhador foi contratado; e 
IV – considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores 
eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, 
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 
Art. 11. A contratação de serviços continuados deverá adotar unidade de 
medida que permita a mensuração dos resultados para o pagamento da 
contratada, e que elimine a possibilidade de remunerar as empresas com 
base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho. 
§1º. Excepcionalmente poderá ser adotado critério de remuneração da 
contratada por postos de trabalho ou quantidade de horas de serviço 
quando houver inviabilidade da adoção do critério de aferição dos 
resultados. 
§2º. Quando da adoção da unidade de medida por postos de trabalho ou 
horas de serviço, admite-se a flexibilização da execução da atividade ao 
longo do horário de expediente, vedando-se a realização de horas extras ou 
pagamento de adicionais não previstos nem estimados originariamente no 
instrumento convocatório. 
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§3º. Os critérios de aferição de resultados deverão ser preferencialmente 
dispostos na forma de Acordos de Nível de Serviços, conforme dispõe esta 
Instrução Normativa e que deverá ser adaptado às metodologias de 
construção de ANS disponíveis em modelos técnicos especializados de 
contratação de serviços, quando houver. 
§4º. Para a adoção do Acordo de Nível de Serviço é preciso que exista 
critério objetivo de mensuração de resultados, preferencialmente pela 
utilização de ferramenta informatizada, que possibilite à Administração 
verificar se os resultados contratados foram realizados nas quantidades e 
qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados efetivamente 
obtidos. (Parágrafo acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
Art. 12. O órgão ou entidade contratante, na contratação de serviços de 
natureza intelectual ou estratégicos, deverá estabelecer a obrigação da 
contratada de promover a transição contratual com transferência de 
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo 
exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova 
empresa que continuará a execução dos serviços. 
Art. 13. A Administração não se vincula às disposições contidas em 
Acordos e Convenções Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais 
como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais 
ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao 
exercício da atividade. (Redação dada  pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
 
DO PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA 
Art. 14. A contratação de prestação de serviços será sempre precedida da 
apresentação do Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser 
preferencialmente elaborado por técnico com qualificação profissional 
pertinente às especificidades do serviço a ser contratado, devendo o Projeto 
ou o Termo ser justificado e aprovado pela autoridade competente. 
Art. 15. O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter: 
I - a justificativa da necessidade da contratação, dispondo, dentre outros, 
sobre: 
a) motivação da contratação; 
b) benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação; 
c) conexão entre a contratação e o planejamento existente, sempre que 
possível; (Redação dada  pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
d) agrupamento de itens em lotes, quando houver; (Redação dada pela IN 
03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
e) critérios ambientais adotados, se houver; 
f) natureza do serviço, se continuado ou não; 
g) inexigibilidade ou dispensa de licitação, se for o caso; e 
h) referências a estudos preliminares, se houver. 
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II - o objetivo, identificando o que se pretende alcançar com a contratação; 
III - o objeto da contratação, com os produtos e os resultados esperados com 
a execução do serviço; 
IV - a descrição detalhada dos serviços a serem executados, e das 
metodologias de trabalho, nomeadamente a necessidade, a localidade, o 
horário de funcionamento e a disponibilidade orçamentária e financeira do 
órgão ou entidade, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, com a 
definição da rotina de execução, evidenciando: 
a) freqüência e periodicidade; 
b) ordem de execução, quando couber; procedimentos, metodologias e 
tecnologias a serem empregadas, quando for o caso; (Redação dada pela IN 
03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
c) procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas; 
d) deveres e disciplina exigidos; e 
e) demais especificações que se fizerem necessárias. 
V - a justificativa da relação entre a demanda e a quantidade de serviço a ser 
contratada, acompanhada , no que couber, dos critérios de medição 
utilizados, documentos comprobatórios, fotografias e outros meios 
probatórios que se fizerem necessários; 
VI - o modelo de ordem de serviço, sempre que houver a previsão de que as 
demandas contratadas ocorrerão durante a execução contratual, e que 
deverá conter os seguintes campos: 
a) a definição e especificação dos serviços a serem realizados; 
b) o volume de serviços solicitados e realizados, segundo as métricas 
definidas; 
c) os resultados ou produtos solicitados e realizados; 
d) prévia estimativa da quantidade de horas demandadas na realização da 
atividade designada, com a respectiva metodologia utilizada para a sua 
quantificação, nos casos em que a única opção viável for a remuneração de 
serviços por horas trabalhadas; 
e) o cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas 
significativas e seus respectivos prazos; 
f) custos da prestação do serviço, com a respectiva metodologia utilizada 
para a quantificação desse valor; 
g) a avaliação da qualidade dos serviços realizados e as justificativas do 
avaliador; e 
h) a identificação dos responsáveis pela solicitação, pela avaliação da 
qualidade e pela ateste dos serviços realizados, os quais não podem ter 
nenhum vínculo com a empresa contratada. 
VII - a metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos serviços 
executados; 
VIII - a necessidade, quando for o caso, devidamente justificada, dos locais 
de execução dos serviços serem vistoriados previamente pelos licitantes, 
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devendo tal exigência, sempre que possível, ser substituída pela divulgação 
de fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres; 
IX - o enquadramento ou não do serviço contratado como serviço comum 
para fins do disposto no art. 4º do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005; 
X - a unidade de medida utilizada para o tipo de serviço a ser contratado, 
incluindo as métricas, metas e formas de mensuração adotadas, dispostas, 
sempre que possível, na forma de Acordo de Níveis de Serviços, conforme 
estabelece o inciso XVII deste artigo; 
XI - o quantitativo da contratação;  
XII - o custo estimado da contratação, o valor máximo global e mensal 
estabelecido em decorrência da identificação dos elementos que compõem o 
preço dos serviços, definido da seguinte forma: 
a) por meio do preenchimento da planilha de custos e formação de preços, 
observados os custos dos itens referentes ao serviço, podendo ser 
motivadamente dispensada naquelas contratações em que a natureza do 
seu objeto torne inviável ou desnecessário o detalhamento dos custos para 
aferição da exeqüibilidade dos preços praticados; e 
b) por meio de fundamentada pesquisa dos preços praticados no mercado 
em contratações similares; ou ainda por meio da adoção de valores 
constantes de indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de 
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes, se for o caso. 
XIII - a quantidade estimada de deslocamentos e a necessidade de 
hospedagem dos empregados, com as respectivas estimativas de despesa, 
nos casos em que a execução de serviços eventualmente venha a ocorrer em 
localidades distintas da sede habitual da prestação do serviço; 
XIV - a produtividade de referência, quando cabível, ou seja, aquela 
considerada aceitável para a execução do serviço, sendo expressa pelo 
quantitativo físico do serviço na unidade de medida adotada, levando-se 
em consideração, entre outras, as seguintes informações: 
a) rotinas de execução dos serviços; 
b) quantidade e qualificação da mão-de-obra estimada para execução dos 
serviços; 
c) relação do material adequado para a execução dos serviços com a 
respectiva especificação, admitindo-se, excepcionalmente, desde que 
devidamente justificado, a indicação da marca nos casos em que essa 
exigência for imprescindível ou a padronização for necessária, 
recomendando-se que a indicação seja acompanhada da expressão "ou 
similar", sempre que possível; (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, 
DOU 16.10.2009) 
d) relação de máquinas, equipamentos e utensílios a serem utilizados; e 
e) condições do local onde o serviço será realizado. 
XV – condições que possam ajudar na identificação do quantitativo de 
pessoal e insumos necessários à execução contratual, tais como: 
a) quantitativo de usuários; 
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b) horário de funcionamento do órgão e horário em que deverão ser 
prestados os serviços; 
c) restrições de área, identificando questões de segurança institucional, 
privacidade, segurança, medicina do trabalho, dentre outras; 
d) disposições normativas internas; e 
e) instalações, especificando-se a disposição de mobiliário e equipamentos, 
arquitetura, decoração, dentre outras. 
XVI - deveres da contratada e da contratante; 
XVII - o Acordo de Níveis de Serviços, sempre que possível, conforme 
modelo previsto no anexo II, deverá conter: 
a) os procedimentos de fiscalização e de gestão da qualidade do serviço, 
especificando-se os indicadores e instrumentos de medição que serão 
adotados pelo órgão ou entidade contratante; 
b) os registros, controles e informações que deverão ser prestados pela 
contratada; e 
c) as respectivas adequações de pagamento pelo não atendimento das metas 
estabelecidas. 
XVIII - critérios técnicos de julgamento das propostas, nas licitações do tipo 
técnica e preço, conforme estabelecido pelo artigo 46 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993.  
Art. 16. Na definição do serviço a ser contratado, são vedadas as 
especificações que: 
I - sejam restritivas, limitando a competitividade do certame, exceto quando 
necessárias e justificadas pelo órgão contratante; 
II - direcionem ou favoreçam a contratação de um prestador específico; 
III - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou entidade, 
não se admitindo especificações que não agreguem valor ao resultado da 
contratação ou sejam superiores às necessidades do órgão; e 
IV - estejam defasadas tecnológica e/ou metodologicamente ou com preços 
superiores aos de serviços com melhor desempenho. 
Art. 17. Quando for adotado o Acordo de Níveis de Serviços, este deverá ser 
elaborado com base nas seguintes diretrizes: 
I - antes da construção dos indicadores, os serviços e resultados esperados já 
deverão estar claramente definidos e identificados, diferenciando-se as 
atividades consideradas críticas das secundárias; 
II - os indicadores e metas devem ser construídos de forma sistemática, de 
modo que possam contribuir cumulativamente para o resultado global do 
serviço e não interfiram negativamente uns nos outros; 
III - os indicadores devem refletir fatores que estão sob controle do 
prestador do serviço; 
IV - previsão de fatores, fora do controle do prestador, que possam 
interferir no atendimento das metas; 
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V - os indicadores deverão ser objetivamente mensuráveis, de preferência 
facilmente coletáveis, relevantes e adequados à natureza e características do 
serviço e compreensíveis.  
VI - evitar indicadores complexos ou sobrepostos; 
VII - as metas devem ser realistas e definidas com base em uma comparação 
apropriada; 
VIII - os pagamentos deverão ser proporcionais ao atendimento das metas 
estabelecidas no ANS, observando-se o seguinte: 
a) as adequações nos pagamentos estarão limitadas a uma faixa específica 
de tolerância, abaixo da qual o fornecedor se sujeitará às sanções legais; e 
b) na determinação da faixa de tolerância de que trata a alínea anterior, 
considerar-se-á a relevância da atividade, com menor ou nenhuma margem 
de tolerância para as atividades consideradas críticas. 
IX - o não atendimento das metas, por ínfima ou pequena diferença, em 
indicadores não críticos, poderá ser objeto apenas de notificação nas 
primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da 
contratação. 
 
DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
Art. 18. Os instrumentos convocatórios de licitação e os atos relativos à 
dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem como os contratos deles 
decorrentes, observarão, além das disposições contidas na Lei nº 8.666/93, 
na Lei nº 10.520/2002, na Lei Complementar nº 123/2006, no Decreto nº 
2.271/97 e no Decreto nº 6.204/2007, o disposto nesta Instrução Normativa 
e serão adaptados às especificidades de cada caso. 
Art. 19. Os instrumentos convocatórios devem o conter o disposto no art. 40 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, indicando ainda, quando couber: 
I - disposição específica que garanta que as atividades de solicitação, 
avaliação e atestação dos serviços não sejam realizadas pela mesma 
empresa contratada para a realização dos serviços, mediante a designação 
de responsáveis, devidamente qualificados para as atividades e sem vínculo 
com a empresa, e que deverão ser, preferencialmente, servidores do órgão 
ou entidade contratante; 
II - cláusula específica para vedar a contratação de uma mesma empresa 
para dois ou mais serviços licitados, quando, por sua natureza, esses 
serviços exigirem a segregação de funções, tais como a de executor e 
fiscalizador, assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes 
em ambos os itens, e estabelecendo a ordem de adjudicação entre eles; 
(Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
III - o modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme Anexo 
III desta Instrução Normativa, o qual constituirá anexo do ato convocatório 
e deverá ser preenchido pelos proponentes; 
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IV - a exigência de realização de vistoria pelos licitantes, desde que 
devidamente justificada no projeto básico, a ser atestada por meio de 
documento emitido pela Administração; 
V - as exigências de apresentação e condições de julgamento das propostas; 
VI - requisitos de habilitação dos licitantes; 
VII - nas licitações tipo "técnica e preço", os critérios de julgamento para 
comprovação da capacidade técnica dos licitantes;  
VIII - o prazo de vigência contratual, prevendo, inclusive, a possibilidade de 
prorrogação, quando couber; 
IX - a exigência da indicação, quando da apresentação da proposta, dos 
acordos ou convenções coletivas que regem as categorias profissionais 
vinculadas à execução do serviço, quando for o caso; 
X - a forma como será contada a periodicidade para a concessão das 
repactuações, nas contratações de serviços continuados com dedicação 
exclusiva de mão de obra, conforme definido no art. 30 desta Instrução 
Normativa; (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
X - a forma como será contada a periodicidade para a concessão da primeira 
repactuação, nas contratações de serviços continuados, conforme definido 
no artigo 30 desta Instrução Normativa, evidenciando que eventuais 
repactuações subseqüentes deverão observar o interregno mínimo de um 
ano, contado a partir da última repactuação contratual ocorrida; 
XI - indicação das sanções cabíveis por eventual descumprimento das 
obrigações contratuais pactuadas; 
XII - a necessidade de adequação dos pagamentos ao atendimento das 
metas na execução do serviço, com base no Acordo de Níveis de Serviço e 
nos instrumentos de fiscalização e medição da qualidade definidos no 
Projeto Básico ou Termo de Referência; 
XIII – cláusula, nas contratações de serviços não continuados, prevendo que 
os pagamentos estarão condicionados à entrega dos produtos atualizados 
pela contratada, que deverá: 
a) manter todas as versões anteriores para permitir o controle das 
alterações; e 
b) garantir a entrega de todos os documentos e produtos gerados na 
execução, tais como o projeto, relatórios, atas de reuniões, manuais de 
utilização, etc. 
XIV - a possibilidade ou não da participação de cooperativas, nos termos 
desta Instrução Normativa;  
XV - as hipóteses de substituição dos profissionais alocados aos serviços 
contratados, quando for o caso, nos termos artigo 30, § 10, da 8.666/93, 
exclusivamente em relação aos profissionais integrantes da equipe técnica 
que será avaliada; e 
XVI – regras que prevejam, nas contratações de serviços não continuados, os 
seguintes direitos à contratante: 
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a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 
inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser 
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, 
permitindo à contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem 
limitações; e 
b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 
técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais 
produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos 
por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que 
exista autorização expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuízo 
das sanções civis e penais cabíveis. 
XVII - regra estabelecendo que, nas eventuais prorrogações contratuais, os 
custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da 
contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação; (Inciso 
acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
XVIII - disposição prevendo que a execução completa do contrato só 
acontecerá quando o contratado comprovar o pagamento de todas as 
obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada, quando da 
contratação de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra; 
e (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
XIX - exigência de garantia, com validade de 3 (três) meses após o término 
da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada 
no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, para os serviços 
continuados com uso intensivo de mão de obra com dedicação exclusiva, 
com a previsão expressa de que a garantia somente será liberada ante a 
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias 
trabalhistas decorrentes da contratação, e que caso esse pagamento não 
ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência 
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas 
trabalhistas diretamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 
19-A, inciso IV desta Instrução Normativa. (Inciso acrescentado pela IN 
03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
XX - menção expressa aos dispositivos de tratamento diferenciado e 
favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte que serão 
observados na licitação, conforme previsto na Lei Complementar nº 123, de 
2006 e no Decreto nº 6.204, de 2007; (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-
MPOG, DOU 16.10.2009) 
XXI - a possibilidade de prorrogação contratual para os serviços 
continuados, respeitado o disposto no art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 
1993; (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
XXII - o critério de reajuste de preços, observado o disposto no art. 40, inciso 
XI da Lei nº 8.666, de 1993; admitindo-se a adoção de índices específicos ou 
setoriais para as contratações de serviço continuado sem a dedicação 
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exclusiva da mão de obra. (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, 
DOU 16.10.2009) 
§1º. Nas contratações de serviços continuados, o instrumento convocatório 
poderá estabelecer, como condição para as eventuais repactuações, que o 
contratado se comprometerá a aumentar a garantia prestada com os valores 
providos pela Administração e que não foram utilizados para o pagamento 
de férias. 
§2º. Na definição dos requisitos de habilitação técnica dos licitantes, 
conforme determina o artigo 30 da Lei nº 8.666, de 1993, ou na definição dos 
critérios de julgamento da proposta técnica, no caso de licitações tipo 
técnica e preço, é vedado: 
I - exigir ou atribuir pontuação para mais de um atestado comprobatório da 
experiência do licitante no mesmo critério de avaliação; 
II - a pontuação de atestados que foram exigidos para fins de habilitação; 
III - exigir ou atribuir pontuação para qualificação que seja incompatível ou 
impertinente com a natureza ou a complexidade do serviço ou da atividade 
a ser executada; e 
IV – exigir ou atribuir pontuação para a alocação de profissionais de nível e 
qualificação superior ou inferior aos graus de complexidade das atividades 
a serem executadas, devendo-se exigir a indicação de profissionais de maior 
qualificação apenas para as tarefas de natureza complexa. 
V - exigir ou atribuir pontuação para experiência em atividades 
consideradas secundárias ou de menor relevância para a execução do 
serviço. (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§3º. Sendo permitida a participação de cooperativas, o instrumento 
convocatório deve exigir, na fase de habilitação: 
I - a relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos 
para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de 
inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede 
da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, 
§§ 2º a 6º da Lei nº 5.764, de 1971; (Redação dada pela pela IN 03/2009 SLTI-
MPOG, DOU 16.10.2009) 
II - a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – 
DRSCI de cada um dos cooperados relacionados; 
III – a comprovação do capital social proporcional ao número de 
cooperados necessários à prestação do serviço; 
IV – o registro previsto na Lei 5.764, art. 107; 
V – a comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte 
dos cooperados que executarão o contrato; e 
VI - os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica 
da cooperativa: 
a) ata de fundação; 
b) estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou; 
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c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 
assembléia que os aprovou; 
d) editais de convocação das três últimas assembléias gerais extraordinárias; 
e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em 
assembléias gerais ou nas reuniões seccionais; e 
f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o 
objeto da licitação; 
VII - a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe 
o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de 
que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. (Inciso acrescentado 
pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
Art. 19-A. Em razão da súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o 
edital poderá conter ainda as seguintes regras para a garantia do 
cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços 
continuados com dedicação exclusiva da mão de obra: (Artigo acrescentado 
pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
I - previsão de que os valores provisionados para o pagamento das férias, 
13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada serão 
depositados pela Administração em conta vinculada específica, conforme o 
disposto no anexo VII desta Instrução Normativa, que somente será 
liberada para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas 
seguintes condições: (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando 
devidos; (Alínea acrescentada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, 
quando dos gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato; (Alínea 
acrescentada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009, com a redação dada 
pela IN 05/2009 SLTI-MPOG, DOU 18.12.2009) 
d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; 
e (Alínea acrescentada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
e) o saldo restante, com a execução completa do contrato, após a 
comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado; (Alínea 
acrescentada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
II - a obrigação da contratada de, no momento da assinatura do contrato, 
autorizar a Administração contratante a fazer a retenção na fatura e o 
depósito direto dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores da 
contratada, observada a legislação específica; (Inciso acrescentado pela IN 
03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
III - previsão de que o pagamento dos salários dos empregados pela 
empresa contratada deverá ocorrer via depósito bancário na conta do 
trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte 
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da Administração; e (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
IV - a obrigação da contratada de, no momento da assinatura do contrato, 
autorizar a Administração contratante a fazer o desconto na fatura e o 
pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos 
trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por 
parte da contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das 
sanções cabíveis. (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
Art. 20. É vedado à Administração fixar nos instrumentos convocatórios: 
I - o quantitativo de mão-de-obra a ser utilizado na prestação do serviço, 
devendo sempre adotar unidade de medida que permita a quantificação da 
mão de obra que será necessária à execução do serviço; (Redação dada pela IN 
03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
II - (revogado); (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
III - os benefícios, ou seus valores, a serem concedidos pela contratada aos 
seus empregados, devendo adotar os benefícios e valores previstos em 
acordo, dissídio ou convenção coletiva, como mínimo obrigatório, quando 
houver; (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
IV - exigências de fornecimento de bens ou serviços não pertinentes ao 
objeto a ser contratado sem que exista uma justificativa técnica que 
comprove a vantagem para a Administração; (Redação dada pela IN 03/2009 
SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
V - exigência de qualquer documento que configure compromisso de 
terceiro alheio à disputa; 
VI - exigência de comprovação de filiação a Sindicato ou a Associação de 
Classe, como condição de participação na licitação, exceto quando a lei 
exigir a filiação a uma Associação de Classe como condição para o exercício 
da atividade, como nos casos das profissões regulamentadas em Lei, tais 
como a advocacia, engenharia, medicina e contabilidade; (Redação dada pela 
IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
VII - exigência de comprovação de quitação de anuidade junto a entidades 
de classe como condição de participação; 
VIII - exigência de certidão negativa de protesto como documento 
habilitatório; e 
IX - a obrigação do contratante de ressarcir as despesas de hospedagem e 
transporte dos trabalhadores da contratada designados para realizar 
serviços em unidades fora da localidade habitual de prestação dos serviços 
que não estejam previstos nem orçados no contrato; e (Redação dada pela IN 
03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
X - quantitativos ou valores mínimos para custos variáveis decorrentes de 
eventos futuros e imprevisíveis, tais como o quantitativo de vale transporte 
a ser fornecido pela eventual contratada aos seus trabalhadores, ficando a 
contratada com a responsabilidade de prover o quantitativo que for 
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necessário, conforme dispõe o art. 23 desta Instrução Normativa. § 1º. (Inciso 
acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§1º. Exigências de comprovação de propriedade, apresentação de laudos e 
licenças de qualquer espécie só serão devidas pelo vencedor da licitação; 
dos proponentes poder-se-á requisitar tão somente declaração de 
disponibilidade ou de que a empresa reúne condições de apresentá-los no 
momento oportuno. 
§2º. O disposto no inciso IX não impede a exigência no instrumento 
convocatório que os proponentes ofertem preços para as necessidades de 
deslocamento na prestação do serviço, conforme previsto no inciso XIII do 
art. 15 desta Instrução Normativa. (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-
MPOG, DOU 16.10.2009) 
 
DAS PROPOSTAS 
Art. 21. As propostas deverão ser apresentadas de forma clara e objetiva, em 
conformidade com o instrumento convocatório, devendo conter todos os 
elementos que influenciam no valor final da contratação, detalhando, 
quando for o caso: 
I - os preços unitários, o valor mensal e o valor global da proposta, 
conforme o disposto no instrumento convocatório; 
II - os custos decorrentes da execução contratual, mediante o preenchimento 
do modelo de planilha de custos e formação de preços estabelecido no 
instrumento convocatório;  
III - a indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou 
sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão 
o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base no Código 
Brasileiro de Ocupações – CBO; 
IV - produtividade adotada, e se esta for diferente daquela utilizada pela 
Administração como referência, mas admitida pelo instrumento 
convocatório, a respectiva comprovação de exeqüibilidade; 
V - a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual; e 
VI - a relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na 
execução dos serviços, indicando o quantitativo e sua especificação. 
Art. 22. Quando permitido no edital, e de acordo com as regras previstas 
nesta Instrução Normativa, os licitantes poderão apresentar produtividades 
diferenciadas daquela estabelecida no ato convocatório como referência, 
desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos 
legais vigentes e apresentem justificativa, devendo comprová-las por meio 
de provas objetivas, tais como: 
I - relatórios técnicos elaborados por profissional devidamente registrado 
nas entidades profissionais competentes compatíveis com o objeto da 
contratação; 
II - manual de fabricante que evidencie, de forma inequívoca, capacidade 
operacional e produtividade dos equipamentos utilizados; 
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III - atestado do fabricante ou de qualquer órgão técnico que evidencie o 
rendimento e a produtividade de produtos ou serviços; e 
IV - atestados detalhados fornecidos por pessoa jurídica de direito público 
ou privado que venham a comprovar e exeqüibilidade da produtividade 
apresentada. 
Parágrafo único. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nelas contidas, assumindo o proponente o 
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer 
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 
Art. 23. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual 
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer 
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
§1º. O disposto no caput deve ser observado ainda para custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o 
quantitativo de vale transporte. (Parágrafo acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-
MPOG, DOU 16.10.2009, com a redação da pela IN 04/2009 SLTI-MPOG, DOU 
12.11.2009) 
§2º. Caso a proposta apresente eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos que favoreça a contratada, este será revertido como lucro 
durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação 
para a eventual prorrogação contratual. (Parágrafo acrescentado pela IN 
03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
Art. 24. Quando a modalidade de licitação for pregão, a planilha de custos e 
formação de preços deverá ser entregue e analisada no momento da 
aceitação do lance vencedor, em que poderá ser ajustada, se possível, para 
refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não 
haja majoração do preço proposto. (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-
MPOG, DOU 16.10.2009) 
 
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
Art. 25. Para a contratação de serviços deverão ser adotados, 
preferencialmente, os tipos de licitação "menor preço" ou "técnica e preço", 
ressalvadas as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade previstas na 
legislação. 
Art. 26. A licitação do tipo "menor preço" para a contratação de serviços 
considerados comuns deverá ser realizada na modalidade Pregão, conforme 
dispõe o Decreto nº 5.450, de 2005, preferencialmente na forma eletrônica. 
Parágrafo único. Em consequência da padronização existente no mercado 
de TI, a maioria dos bens e serviços de tecnologia da informação estão 
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aderentes a protocolos, métodos e técnicas preestabelecidos e conhecidos, 
sendo, portanto, via de regra, considerados comuns para fins de utilização 
da modalidade Pregão. (Parágrafo acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, 
DOU 16.10.2009) 
Art. 27. A licitação tipo "técnica e preço" deverá ser excepcional, somente 
admitida para serviços que tenham as seguintes características: 
I - natureza predominantemente intelectual; 
II - grande complexidade ou inovação tecnológica ou técnica; ou 
III - possam ser executados com diferentes metodologias, tecnologias, 
alocação de recursos humanos e materiais e: 
a) não se conheça previamente à licitação qual das diferentes possibilidades 
é a que melhor atenderá aos interesses do órgão ou entidade;  
b) nenhuma das soluções disponíveis no mercado atenda completamente à 
necessidade da Administração e não exista consenso entre os especialistas 
na área sobre qual seja a melhor solução, sendo preciso avaliar as vantagens 
e desvantagens de cada uma para verificar qual a que mais se aproxima da 
demanda; ou 
c) exista o interesse de ampliar a competição na licitação, adotando-se 
exigências menos restritivas e pontuando as vantagens que eventualmente 
forem oferecidas. 
§1º. A licitação tipo "técnica e preço" não deverá ser utilizada quando existir 
recomendação contrária por parte da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o 
serviço a ser contratado. 
§2º. A adoção do tipo de licitação descrito no caput deverá ser feita 
mediante justificativa, consoante o disposto neste artigo. 
§3º. É vedada a atribuição de fatores de ponderação distintos para os índices 
técnica e preço sem que haja justificativa para essa opção. 
Art. 28. As propostas apresentadas deverão ser analisadas e julgadas de 
acordo com o disposto nas normas legais vigentes, e ainda em consonância 
com o estabelecido no instrumento convocatório, conforme previsto nos 
artigos 43, 44, 45, 46 e 48 da Lei nº 8.666, de 1993, e na Lei nº 10.520, de 2002. 
Parágrafo único. Nas licitações tipo "técnica e preço", o julgamento das 
propostas deverá observar os seguintes procedimentos: 
I - o fator qualidade será aferido mediante critérios objetivos, não se 
admitindo a indicação da entidade certificadora específica, devendo o órgão 
assegurar-se de que o certificado se refira à área compatível com os serviços 
licitados; 
II - a atribuição de pontuação ao fator desempenho não poderá ser feita com 
base na apresentação de atestados relativos à duração de trabalhos 
realizados pelo licitante; 
III - é vedada a atribuição de pontuação progressiva a um número crescente 
de atestados comprobatórios de experiência de idêntico teor; 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2008



739 
 

IV - poderá ser apresentado mais de um atestado relativamente ao mesmo 
quesito de capacidade técnica, quando estes forem necessários para a 
efetiva comprovação da aptidão solicitada; e 
V - Na análise da qualificação do corpo técnico que executará o serviço, 
deve haver proporcionalidade entre a equipe técnica pontuável com a 
quantidade de técnicos que serão efetivamente alocados na execução do 
futuro contrato.  
Art. 29. Serão desclassificadas as propostas que: 
I - contenham vícios ou ilegalidades; 
II - não apresentem as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico 
ou Termo de Referência;  
III - apresentarem preços finais superiores ao valor máximo mensal 
estabelecido pelo órgão ou entidade contratante no instrumento 
convocatório; 
IV - apresentarem preços que sejam manifestamente inexeqüíveis; e 
V - não vierem a comprovar sua exeqüibilidade, em especial em relação ao 
preço e a produtividade apresentada. 
§1º. Consideram-se preços manifestamente inexeqüíveis aqueles que, 
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos 
decorrentes da contratação pretendida. 
§2º. A inexeqüibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha 
de custos, desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza 
motivo suficiente para a desclassificação da proposta. 
§3º. Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em 
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser 
efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para 
efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, podendo adotar, dentre 
outros, os seguintes procedimentos: 
I - questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas 
e comprovações em relação aos custos com indícios de inexeqüibilidade; 
II - verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças 
normativas em dissídios coletivos de trabalho; 
III - levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e 
Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social; 
IV - consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
V - pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
VI - verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 
Administração ou com a iniciativa privada; 
VII - pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 
VIII - verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 
IX - levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 
órgãos de pesquisa; 
X - estudos setoriais; 
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XI - consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 
Municipal; 
XII - análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições 
excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação 
dos serviços; e 
XIII - demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 
§4º. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 
aferir a exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
§5º. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos 
preços ofertados para o mesmo item, e a inexeqüibilidade da proposta não 
for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo 
possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de 
diligências para aferir a legalidade e exeqüibilidade da proposta. 
Art. 29-A. A análise da exeqüibilidade de preços nos serviços continuados 
com dedicação exclusiva da mão de obra do prestador deverá ser realizada 
com o auxílio da planilha de custos e formação de preços, a ser preenchida 
pelo licitante em relação à sua proposta final de preço. (Artigo acrescentado 
pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§1º. O modelo de Planilha de custos e formação de preços previsto no anexo 
III desta Instrução Normativa deverá ser adaptado às especificidades do 
serviço e às necessidades do órgão ou entidade contratante, de modo a 
permitir a identificação de todos os custos envolvidos na execução do 
serviço. (Parágrafo acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§2º. Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a 
necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que 
este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação. (Parágrafo 
acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§3º. É vedado ao órgão ou entidade contratante fazer ingerências na 
formação de preços privados, por meio da proibição de inserção de custos 
ou exigência de custos mínimos que não estejam diretamente relacionados à 
exeqüibilidade dos serviços e materiais ou decorram de encargos legais, tais 
como: (Parágrafo acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
I - impedir que as empresas incluam nos seus custos tributos ditos diretos, o 
que não encontra respaldo legal; (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-
MPOG, DOU 16.10.2009) 
II - impedir que a empresa venha a estabelecer em sua planilha custo 
relativo à reserva técnica; (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, 
DOU 16.10.2009) 
III - exigir custo mínimo para a reserva técnica, lucro ou despesa 
administrativa; e (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
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IV - exigir custo mínimo para tributos ou encargos sociais variáveis que não 
estejam expressamente exigidos em Lei, tais como exigir custo mínimo para 
o imposto de renda - IRPJ ou para a contribuição sobre o lucro líquido - 
CSLL, já que a retenção na fatura da empresa significa mera substituição 
tributária, não sendo necessariamente o valor que será pago pela empresa 
no momento em que realizar sua declaração de IRPJ, no início do ano fiscal 
seguinte. (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
Art. 29-B. (Revogado) (Artigo acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009 e revogado pela IN 04/2009 SLTI-MPOG, DOU 12.11.2009) 
 
DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS 
Art. 30. A duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, podendo, quando for o caso, ser prorrogada até o 
limite previsto no ato convocatório, observado o disposto no art. 57 da Lei 
8.666/93. 
§1º. O prazo mínimo previsto para início da prestação de serviço 
continuado com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada 
deverá ser o suficiente de modo a possibilitar a preparação do prestador 
para o fiel cumprimento do contrato. 
§2º. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de 
pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos 
e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção 
da contratação mais vantajosa para a Administração. 
§3º. A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, 
deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá 
ser submetido à aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade 
contratante.  
§4º. Nos contratos cuja duração, ou previsão de duração, ultrapasse um 
exercício financeiro, indicar-se-á o crédito e respectivo empenho para 
atender à despesa no exercício em curso, bem como de cada parcela da 
despesa relativa à parte a ser executada em exercício futuro, com a 
declaração de que, em termos aditivos ou apostilamentos, indicar-se-ão os 
créditos e empenhos para sua cobertura. 
Art. 30-A. Nas contratações de serviço continuado, o contratado não tem 
direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a  obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme 
estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993. (Artigo acrescentado pela 
IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§1º. Quando da prorrogação contratual, o órgão ou entidade contratante 
deverá: (Parágrafo acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
I - assegurar-se de que os preços contratados continuam compatíveis com 
aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da 
contratação mais vantajosa, em relação à realização de uma nova licitação; e 
(Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
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II - realizar a negociação contratual para a redução/eliminação dos custos 
fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos 
no primeiro ano da contratação, sob pena de não renovação do contrato. 
(Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§2º. A Administração não poderá prorrogar o contrato quando: (Parágrafo 
acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
I - os preços estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas 
Portarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se 
a negociação para redução de preços; ou (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 
SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
II - a contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da 
União ou do próprio órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos. 
(Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
 
DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS 
CONTRATOS 
Art. 31. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato 
consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da 
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do contrato, devendo ser exercidos por um representante da 
Administração, especialmente designado na forma dos arts. 67 e 73 da Lei 
nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97. 
Parágrafo único. Além das disposições previstas neste capítulo, a 
fiscalização contratual dos serviços continuados deverá seguir o disposto no 
anexo IV desta IN. 
Art. 32. Em serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, o 
órgão ou entidade contratante deve promover reunião inicial, devidamente 
registrada em Ata, para dar início execução do serviço, com o 
esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os 
técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência ou projeto 
básico, o fiscal ou gestor do contrato, os técnicos da área requisitante, o 
preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços 
contratados. 
Parágrafo único. O órgão ou entidade contratante deverá estabelecer ainda 
reuniões periódicas, de modo a garantir a qualidade da execução e o 
domínio dos resultados e processos já desenvolvidos por parte do corpo 
técnico do órgão contratante. 
Art. 33. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser 
realizada com base no Acordo de Níveis de Serviço, quando houver, 
previamente definido no ato convocatório e pactuado pelas partes. 
§1º. O prestador do serviço poderá apresentar justificativa para a prestação 
do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo 
órgão ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da 
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ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 
controle do prestador. 
§2º. O órgão contratante deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 
corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de 
desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 
Art. 34. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por 
meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos 
seguintes aspectos, quando for o caso: 
I – os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos 
prazos de execução e da qualidade demandada; 
II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas; 
III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 
IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 
V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 
VI - a satisfação do público usuário. 
§1º. O fiscal ou gestor do contrato ao verificar que houve 
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade 
na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para 
que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 
previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  
§2º. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços 
deverá ser verificada juntamente com o documento da contratada que 
contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no 
contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, 
tais como: marca, qualidade e forma de uso.  
§3º. O representante da Administração deverá promover o registro das 
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º 
do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
§4º. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas 
pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e 
trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no 
instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
§5º. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais 
nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da 
contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações: 
I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas: 
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a) a prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o 
art. 195, § 3º da Constituição federal sob pena de rescisão contratual; 
(Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
b) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, caso a Administração 
não esteja realizando os depósitos diretamente, conforme estabelecido no 
instrumento convocatório; (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
c) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês 
anterior; 
d) fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível; 
e) pagamento do 13º salário; 
f) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na 
forma da Lei; 
g) realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando 
for o caso; 
h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei; 
(Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
i) comprovação do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego 
das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a 
CAGED; (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
j) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo 
coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e 
k) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos 
empregados vinculados ao contrato. 
II - No caso de cooperativas: 
a) recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à 
parcela de responsabilidade do cooperado; 
b) recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de 
responsabilidade da Cooperativa; 
c) comprovante de distribuição de sobras e produção;  
d) comprovante da aplicação do FATES – Fundo Assistência Técnica 
Educacional e Social; 
e) comprovante da aplicação em Fundo de reserva;  
f) comprovação de criação do fundo para pagamento do 13º salário e férias; 
e  
g) eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades 
cooperativas. 
III - No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis 
de Interesse Público – OSCIP‟s e as Organizações Sociais, será exigida a 
comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da 
legislação que rege as respectivas organizações. 
Art. 34-A. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não 
manutenção das condições de habilitação pelo contratado deverá dar ensejo 
à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a 
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retenção de pagamento se o contratado não incorrer em qualquer 
inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento. (Artigo 
acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
Parágrafo único. A Administração poderá conceder um prazo para que a 
contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de 
habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé 
ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação. (Parágrafo acrescentado 
pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
Art. 35. Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o pagamento 
pela contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os 
empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, 
sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. (Redação dada pela IN 
03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
Parágrafo único. Até que a contratada comprove o disposto no caput, o 
órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia prestada, podendo 
ainda utilizá-la para o pagamento direto aos trabalhadores no caso da 
empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento 
da vigência contratual, conforme previsto no instrumento convocatório e no 
art. 19-A, inciso IV desta Instrução Normativa. (Redação dada pela IN 03/2009 
SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
 
DO PAGAMENTO 
Art. 36. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota 
Fiscal ou da Fatura pela contratada, que deverá conter o detalhamento dos 
serviços executados, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993, 
observado o disposto no art. 35 desta Instrução Normativa e os seguintes 
procedimentos: (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§1º. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das 
seguintes comprovações: 
I - do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao 
mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados 
vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do 
§ 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de 
mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na 
contratação de serviços continuados;  
II - da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
8.666/93; e 
III - do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última 
nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.  
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§2º. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as 
relativas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, 
sem prejuízo das sanções cabíveis. 
§3º. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada 
pela Administração, não deverá ser superior a 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data de sua apresentação, na inexistência de outra regra contratual. 
§4º. Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de 
eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data 
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 
aplicação das seguintes formulas: 

I=(TX/100) 
365 

EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização 
financeira; 
TX = Percentual da taxa de 
juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre 
a data prevista para o 
pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela em 
atraso. 

§5º. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por 
atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser 
submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as 
providências para verificar se é ou não caso de apuração de 
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem 
deu causa. 
§6º. A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, 
só deverá ocorrer quando o contratado: (Parágrafo acrescentado pela IN 
03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
I - não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a 
qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou (Inciso acrescentado 
pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
II - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada. (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
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§7º. O pagamento pela Administração das verbas destinadas ao pagamento 
das férias e 13º dos trabalhadores da contratada poderá ocorrer em conta 
vinculada, conforme estiver previsto no instrumento convocatório. 
(Parágrafo acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
 
DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS CONTRATOS 
Art. 37. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, 
deverá ser utilizada nas contratações de serviços continuados com 
dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno 
mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, 
conforme estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.271, de 1997. (Redação dada pela 
IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§1º. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, 
respeitada a anualidade disposta no caput, e que vier a ocorrer durante a 
vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o 
equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 
37, inciso XXI da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo 
assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas 
da proposta. (Parágrafo acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
§2º. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem 
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços 
da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir 
a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos 
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. (Parágrafo 
acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§3º. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, 
com datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas 
quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias 
envolvidas na contratação. (Parágrafo acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-
MPOG, DOU 16.10.2009) 
§4º. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, 
dissídio ou convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de 
custos da mão de obra decorrente desses instrumentos. (Parágrafo 
acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
Art. 38. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação 
será contado a partir: 
I - da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento 
convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes 
do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à 
execução do serviço; ou (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
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II - da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou 
equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a 
variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às 
datas-base destes instrumentos. (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, 
DOU 16.10.2009) 
Parágrafo único. Revogado. (Redação dada pela IN 05/2009 SLTI-MPOG, DOU 
18.12.2009) 
Art. 39. Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será 
contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última 
repactuação. (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
Art. 40. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, 
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio 
de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo 
acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, 
conforme for a variação de custos objeto da repactuação. (Redação dada pela 
IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§1º. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não 
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por 
força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou 
convenção coletiva.  
§2º. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de 
custos decorrente do mercado, esta somente será concedida mediante a 
comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se: 
(Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da 
Administração; (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
II - as particularidades do contrato em vigência; 
III - (Revogado) (Redação dada pela IN 04/2009 SLTI-MPOG, DOU 12.11.2009) 
IV - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de 
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e (Redação dada pela IN 
03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
V - (revogado). (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
VI - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.  
§3º. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo 
máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos 
comprovantes de variação dos custos. 
§4º. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio 
de apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro 
dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em 
que deverão ser formalizadas por aditamento. (Redação dada pela IN 03/2009 
SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§5º. O prazo referido no § 3º ficará suspenso enquanto a contratada não 
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante 
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para a comprovação da variação dos custos; (Redação dada pela IN 03/2009 
SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§6º. O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para 
conferir a variação de custos alegada pela contratada. 
§7º. As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas 
durante a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura 
da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato. (Parágrafo 
acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
Art. 41. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão 
suas vigências iniciadas observando-se o seguinte: 
I - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 
(Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações 
futuras; ou 
III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 
repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra em que o próprio 
fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, 
contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para 
efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem 
da anualidade em repactuações futuras; (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-
MPOG, DOU 16.10.2009) 
§1º. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente 
para os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura 
existente. (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§2º. (Revogado) (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§3º. (Revogado) (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§4º. (Revogado) (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
Art. 41-A. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, 
a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos 
com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. (Artigo acrescentado 
pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
Art. 41-B. A empresa contratada para a execução de remanescente de 
serviço tem direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que 
fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus preços serem 
corrigidos antes do início da contratação, conforme determina o art. 24, 
inciso XI da Lei nº 8.666, de 1993. (Artigo acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-
MPOG, DOU 16.10.2009) 
 
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
Art. 42. Deverão constar do Projeto Básico na contratação de serviços de 
limpeza e conservação, além dos demais requisitos dispostos nesta IN: 
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I - áreas internas, áreas externas, esquadrias externas e fachadas 
envidraçadas, classificadas segundo as características dos serviços a serem 
executados, periodicidade, turnos e jornada de trabalho necessários etc;  
II - produtividade mínima a ser considerada para cada categoria 
profissional envolvida, expressa em termos de área física por jornada de 
trabalho ou relação serventes por encarregado; e 
III – exigências de sustentabilidade ambiental na execução do serviço, 
conforme o disposto no anexo V desta Instrução Normativa. 
Art. 43. Os serviços serão contratados com base na Área Física a ser limpa, 
estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado, observadas 
a peculiaridade, a produtividade, a periodicidade e a freqüência de cada 
tipo de serviço e das condições do local objeto da contratação. 
Parágrafo único. Os órgãos deverão utilizar as experiências e parâmetros 
aferidos e resultantes de seus contratos anteriores para definir as 
produtividades da mão-de-obra, em face das características das áreas a 
serem limpas, buscando sempre fatores econômicos favoráveis à 
administração pública. 
Art. 44. Nas condições usuais, serão adotados índices de produtividade por 
servente em jornada de oito horas diárias, não inferiores a: 
I - áreas internas: (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
a) Pisos acarpetados: 600 m²; (Alínea acrescentada pela IN 03/2009 SLTI-
MPOG, DOU 16.10.2009) 
b) Pisos frios: 600 m²; (Alínea acrescentada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
c) Laboratórios: 330 m²; (Alínea acrescentada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, 
DOU 16.10.2009) 
d) Almoxarifados/galpões: 1350 m²; (Alínea acrescentada pela IN 03/2009 
SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
e) Oficinas: 1200 m²; e (Alínea acrescentada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
f) Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão: 800 m². (Alínea acrescentada 
pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
II - áreas externas: (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
a) Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações: 1200 m²; (Alínea 
acrescentada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
b) Varrição de passeios e arruamentos: 6000 m²; (Alínea acrescentada pela IN 
03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
c) Pátios e áreas verdes com alta freqüência: 1200 m²; (Alínea acrescentada 
pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
d) Pátios e áreas verdes com média freqüência: 1200 m²; (Alínea acrescentada 
pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
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e) Pátios e áreas verdes com baixa freqüência: 1200 m²; e (Alínea acrescentada 
pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
f) coleta de detritos em pátios e áreas verdes com freqüência diária: 100.000 
m2. (Alínea acrescentada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
III - esquadrias externas: (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
a) face externa com exposição a situação de risco: 110 m²; (Alínea acrescentada 
pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
b) face externa sem exposição a situação de risco: 220 m²;e (Alínea 
acrescentada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
c) face interna: 220 m². (Alínea acrescentada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, 
DOU 16.10.2009) 
IV - fachadas envidraçadas: 110 m², observada a periodicidade prevista no 
Projeto Básico; e (Inciso acrescentado pela IN 04/2009 SLTI-MPOG, DOU 
12.11.2009) 
V - áreas hospitalares e assemelhadas: 330m2. (Antigo inciso IV, com a redação 
dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009, renumerado pela IN 
04/2009 SLTI-MPOG, DOU 12.11.2009) 
§1º. Nos casos dispostos neste artigo, será adotada a relação de um 
encarregado para cada trinta serventes, ou fração, podendo ser reduzida a 
critério da autoridade competente, exceto para o caso previsto no inciso IV 
deste artigo, onde será adotado um encarregado para cada quatro serventes. 
§2º. Considerar-se-á área externa aquela não edificada, mas integrante do 
imóvel. 
§3º. Considerar-se-á a limpeza de fachadas envidraçadas, externamente, 
somente para aquelas cujo acesso para limpeza exija equipamento especial, 
cabendo ao dirigente do órgão/entidade decidir quanto à oportunidade e 
conveniência desta contratação. 
§4º. As áreas hospitalares serão divididas em administrativas e médico-
hospitalares, devendo as últimas reportarem-se aos ambientes cirúrgicos, 
enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias e outros que requeiram 
assepsia similar, para execução dos serviços de limpeza e conservação. 
§5º. As produtividades de referência previstas neste artigo poderão ser 
alteradas por meio de Portaria da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação. 
Art. 45. Nos casos em que a Área Física a ser contratada for menor que a 
estabelecida para a produtividade mínima de referência estabelecida nesta 
IN, esta poderá ser considerada para efeito da contratação. 
Art. 46. O Anexo V desta IN traz uma metodologia de referência para a 
contratação de serviços de limpeza e conservação, compatíveis com a 
produtividade de referência estabelecida nesta IN, podendo ser adaptadas 
às especificidades da demanda de cada órgão ou entidade contratante. 
Art. 47. O órgão contratante poderá adotar Produtividades diferenciadas 
das estabelecidas nesta Instrução Normativa, desde que devidamente 
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justificadas, representem alteração da metodologia de referência prevista no 
anexo V e sejam aprovadas pela autoridade competente. 
Art. 48. Para cada tipo de Área Física deverá ser apresentado pelas 
proponentes o respectivo Preço Mensal Unitário por Metro Quadrado, 
calculado com base na Planilha de Custos e Formação de Preços, contida no 
Anexo III desta IN. 
Parágrafo único. O preço do Homem-Mês deverá ser calculado para cada 
categoria profissional, cada jornada de trabalho e nível de remuneração 
decorrente de adicionais legais. 
 
DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 
Art. 49. Deverá constar do Projeto Básico ou Termo de Referência para a 
contratação de serviços de vigilância: 
I - a justificativa do número e das características dos Postos de Serviço a 
serem contratados; e 
II - os quantitativos dos diferentes tipos de Posto de Vigilância, que serão 
contratados por Preço Mensal do Posto. 
Art. 50. O Posto de Vigilância adotará preferencialmente uma das seguintes 
escalas de trabalho: 
I - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira, 
envolvendo 1 (um) vigilante; 
II - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 
(dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; e 
III - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 
(dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; (Redação 
dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
IV - 12 (doze) horas diurnas, de segunda feira a sexta feira, envolvendo 2 
(dois) vigilantes em turnos de 12(doze) x 36 (trinta e seis) horas; (Inciso 
acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
V - 12 (doze) horas noturnas, de segunda feira a sexta feira, envolvendo 2 
(dois) vigilantes em turnos de 12(doze) x 36 (trinta e seis) horas; (Inciso 
acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
§1º. Sempre que possível, o horário de funcionamento dos órgãos e a escala 
de trabalho dos servidores deverá ser adequada para permitir a contratação 
de vigilância conforme o disposto neste artigo; 
§2º. Excepcionalmente, desde que devidamente fundamentado e 
comprovada a vantagem econômica para a Administração, poderão ser 
caracterizados outros tipos de postos, considerando os acordos, convenções 
ou dissídios coletivos da categoria. 
§3º. Para cada tipo de Posto de Vigilância, deverá ser apresentado pelas 
proponentes o respectivo Preço Mensal do Posto, calculado conforme a 
Planilha de Custos e Formação de Preços, contida no Anexo III, desta 
Instrução Normativa. 
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§4º. Os preços dos postos constantes dos incisos IV e V não poderão ser 
superiores aos preços dos postos equivalentes previstos nos incisos II e III, 
observado o previsto no Anexo III desta Instrução Normativa. (Parágrafo 
acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
Art. 51. O Anexo VI desta IN traz especificações exemplificativas para a 
contratação de serviços de vigilância, devendo ser adaptadas às 
especificidades da demanda de cada órgão ou entidade contratante. 
Art. 51-A. Os órgãos/entidades da Administração Pública Federal deverão 
realizar estudos visando otimizar os postos de vigilância, de forma a 
extinguir aqueles que não forem essenciais, substituir por recepcionistas 
aqueles que tenham como efetiva atribuição o atendimento ao público e 
definir diferentes turnos, de acordo com as necessidades do órgão ou 
entidade, para postos de escala 44h semanais, visando eliminar postos de 12 
x 36h que ficam ociosos nos finais de semana. (Artigo acrescentado pela IN 
03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
Art. 51-B - É vedada: (Artigo acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
I - a licitação para a contratação de serviços de instalação, manutenção ou 
aluguel de equipamentos de vigilância eletrônica em conjunto com serviços 
contínuos de vigilância armada/desarmada ou de monitoramento 
eletrônico; ou (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 
16.10.2009) 
II - a licitação para a contratação de serviço de brigada de incêndio em 
conjunto com serviços de vigilância. (Inciso acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-
MPOG, DOU 16.10.2009) 
Parágrafo único. Os serviços de instalação e manutenção de circuito fechado 
de TV ou de quaisquer outros meios de vigilância eletrônica são serviços de 
engenharia, para os quais devem ser contratadas empresas que estejam 
registradas no CREA e que possuam profissional qualificado em seu corpo 
técnico (engenheiro), detentor de atestados técnicos compatíveis com o 
serviço a ser executado. (Parágrafo acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, 
DOU 16.10.2009) 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 52. Os órgãos e entidades contratantes deverão publicar no comprasnet 
a listagem atualizada dos contratos continuados firmados, indicando: 
I - a(s) contratada(s); 
II - o(s) objeto(s); 
III - os preços unitários, mensal e global, com as respectivas unidades de 
medida; 
IV - o(s) quantitativo(s) de empregados envolvidos em cada contrato, 
quando a contratação implicar dedicação exclusiva de empregados da 
contratada; 
V - o(s) valore(s) máximo(s) adotado(s); 
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VI - a(s) produtividade(s) de referência e a(s) produtividade(s) 
contratada(s); 
VII - a(s) data(s) de referência para eventuais repactuações e os 
instrumentos legais a que se vinculam; e 
VIII - a variação percentual entre o(s) valor(es) contratado(s) e o(s) 
repactuado(s), e o(s) novo(s) valor(es) decorrente(s). 
Art. 53. As licitações em andamento, no que couber, deverão ser adequadas 
às disposições desta Instrução Normativa. 
Art. 54. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão - MP, que poderá disponibilizar em meio eletrônico 
informações adicionais e expedir normas complementares, em especial 
sobre as sistemáticas de fiscalização contratual e repactuação, e os eventuais 
valores máximos ou de referência nas contratações dos serviços. 
Art. 55. Fica revogada a Instrução Normativa nº 18, de 22 de dezembro de 
1997. 
Art. 56. Esta Instrução Normativa entra em vigor no prazo de 60 dias da 
data de sua publicação. 
ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS 

 
 

ANEXO I 
 

DEFINIÇÕES DOS TERMOS UTILIZADOS NA INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 

 
I - SERVIÇOS CONTINUADOS são aqueles cuja interrupção possa 
comprometer a continuidade das atividades da Administração e cuja 
necessidade de contratação deva estender-se por mais de um exercício 
financeiro e continuamente; 
II - SERVIÇOS NÃO-CONTINUADOS são aqueles que têm como escopo a 
obtenção de produtos específicos em um período pré-determinado. 
III - PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA é o documento que 
deverá conter os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do 
custo, pela administração, com a contratação e os elementos técnicos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar 
o serviço a ser contratado e orientar a execução e fiscalização contratual; 
IV - UNIDADE DE MEDIDA é o parâmetro de medição adotado pela 
Administração para possibilitar a quantificação dos serviços e a aferição dos 
resultados; 
V - PRODUTIVIDADE é a capacidade de realização de determinado 
volume de tarefas, em função de uma determinada rotina de execução de 
serviços, considerando-se os recursos humanos, materiais e tecnológicos 
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disponibilizados, o nível de qualidade exigido e as condições do local de 
prestação do serviço; 
VI - ROTINA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS é o detalhamento das tarefas 
que deverão ser executadas em determinados intervalos de tempo, sua 
ordem de execução, especificações, duração e freqüência; 
VII - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS é o documento 
a ser utilizado para detalhar os componentes de custo que incidem na 
formação do preço dos serviços, conforme modelo constante do Anexo I, 
podendo ser adequado pela Administração em função das peculiaridades 
dos serviços a que se destina, no caso de serviços continuados; 
VIII - SALÁRIO é o valor a ser efetivamente pago ao profissional envolvido 
diretamente na execução contratual, não podendo ser inferior ao 
estabelecido em acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou lei, 
ou ainda, quando da não existência destes, poderá ser aquele praticado no 
mercado ou apurado em publicações ou pesquisas setoriais para a categoria 
profissional correspondente; 
IX - PRÓ-LABORE é o equivalente salarial a ser pago aos cooperados pela 
cooperativa em contrapartida pelos serviços prestados; 
X - REMUNERAÇÃO é o salário base percebido pelo profissional em 
contrapartida pelos serviços prestados mais os adicionais cabíveis, tais 
como hora extra, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, 
adicional de tempo de serviço, adicional de risco de vida e demais que se 
fizerem necessários; 
XI - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS são os custos de mão-de-
obra decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária, estimados em 
função das ocorrências verificadas na empresa e das peculiaridades da 
contratação, calculados mediante incidência percentual sobre a 
remuneração; 
XII - INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA são os custos decorrentes da execução 
dos serviços, relativos aos benefícios efetivamente concedidos aos 
empregados, tais como transporte, seguros de vida e de saúde, alimentação, 
treinamento, e ainda custos relativos a uniformes, entre outros; 
XIII - RESERVA TÉCNICA são os custos decorrentes de substituição de 
mão-de-obra quando da ocorrência de atrasos ou faltas que não sejam 
amparadas por dispositivo legal e, ainda, abonos e outros, de forma a 
assegurar a perfeita execução contratual. Este custo é calculado para 
cobertura não discriminada no cálculo da remuneração mediante incidência 
percentual sobre o somatório da remuneração, encargos sociais e 
trabalhistas e insumos de mão-de-obra; 
XIV - INSUMOS DIVERSOS são os custos relativos a materiais, utensílios, 
suprimentos, máquinas, equipamentos, entre outros, utilizados diretamente 
na execução dos serviços; 
XV - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS são os custos 
indiretos envolvidos na execução contratual decorrentes dos gastos da 
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contratada com sua estrutura administrativa, organizacional e 
gerenciamento de seus contratos, calculados mediante incidência de um 
percentual sobre o somatório da remuneração, encargos sociais e 
trabalhistas, insumos de mão-de-obra e insumos diversos, tais como as 
despesas relativas a: 
a) funcionamento e manutenção da sede, tais como aluguel, água, luz, 
telefone, o Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, dentre outros; 
b) pessoal administrativo; 
c) material e equipamentos de escritório; 
d) supervisão de serviços; e 
e) seguros. 
XVI - LUCRO é o ganho decorrente da exploração da atividade econômica, 
calculado mediante incidência percentual sobre a remuneração, encargos 
sociais e trabalhistas, insumos de mão-de-obra, insumos diversos e despesas 
operacionais e administrativas; 
XVII - TRIBUTOS são os valores referentes ao recolhimento de impostos, e 
contribuições incidentes sobre o faturamento, conforme estabelecido pela 
legislação vigente; 
XVIII - FISCAL OU GESTOR DO CONTRATO é o representante da 
Administração, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei 
nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97, para exercer o 
acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, devendo informar 
a Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade 
dos serviços prestados pela contratada, propor as soluções e as sanções que 
entender cabíveis para regularização das faltas e defeitos observados, 
conforme o disposto nesta Instrução Normativa; 
XIX - INSTRUMENTO LEGAL é todo ato normativo ou instrumento 
jurídico ao qual seja atribuída força de Lei, que tenha abrangência geral ou 
coletiva e disponha sobre matéria tutelada pelo Direito Público, tais como 
acordos, convenções coletivas e decisões normativas trabalhistas; 
XX - REPACTUAÇÃO é a espécie de reajuste contratual que deve ser 
utilizada para serviços continuados com dedicação exclusiva da mão de 
obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, de modo a 
garantir a manutenção do equilíbrio econômico- financeiro do contrato, 
devendo estar prevista no instrumento convocatório com data vinculada à 
apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado e do 
acordo ou convenção coletiva ao qual o orçamento esteja vinculado para os 
custos decorrentes da mão de obra.; (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-
MPOG, DOU 16.10.2009) 
XXI - PRODUTOS ou RESULTADOS são os bens materiais e imateriais, 
quantitativamente delimitados, a serem produzidos na execução do serviço 
contratado; 
XXII - ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS, para os fins desta 
Instrução Normativa, é um ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o 
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provedor de serviços e o órgão contratante, que define, em bases 
compreensíveis, tangíveis objetivamente observáveis e comprováveis, os 
níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas 
adequações de pagamento; 
XXIII - ORDEM DE SERVIÇO é o documento utilizado pela Administração 
para a solicitação, acompanhamento e controle de tarefas relativas à 
execução dos contratos de prestação de serviços, especialmente os de 
tecnologia de informação, que deverá estabelecer quantidades estimativas, 
prazos e custos da atividade a ser executada, e possibilitar a verificação da 
conformidade do serviço executado com o solicitado.  

 
 

ANEXO II 
 

MODELO DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS 
 

Indicador 

Nº + Título do Indicador que será utilizado 

Item Descrição 

Finalidade  

Meta a cumprir  

Instrumento de medição  

Forma de 
acompanhamento  

Periodicidade  

Mecanismo de Cálculo  

Início de Vigência  

Faixas de ajuste no 
pagamento  

Sanções  

Observações  
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Exemplo de Indicador 

Nº 01 Prazo de atendimento de demandas (OS). 

Item Descrição 

Finalidade 
Garantir um atendimento célere às demandas do 
órgão. 

Meta a cumprir 24h 

Instrumento de medição 
Sistema informatizado de solicitação de serviços – 
Ordem de Serviço (OS) eletrônica. 

Forma de 
acompanhamento Pelo sistema. 

Periodicidade Mensal 

Mecanismo de Cálculo 
Cada OS será verificada e valorada individualmente. 
Nº de horas no atendimento/24h = X 

Início de Vigência Data da assinatura do contrato. 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

X até 1 – 100% do valor da OS 
De 1 a 1,5 – 90% do valor da OS 
De 1,5 a 2 – 80% do valor da OS 

Sanções 
20% das OS acima de 2 – multa de XX 
30% das OS acima de 2 – multa de XX + rescisão 
contratual 

Observações  -  

 
 

ANEXO III 

 
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

(Redação dada pela retificação publicada no DOU de 23.05.2008) 
 
Nota: essa planilha deverá ser adaptada às características do serviço contratado, no 
que couber. 
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 Nº Processo  

 Licitação Nº   

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas 
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 
 

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   

B Município/UF   

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em 
Dissídio Coletivo 

 

D Tipo de serviço   

E Unidade de medida   

F Quantidade (total) a contratar (em função da unidade 
de medida)  

 

G Nº de meses de execução contratual  

 
 

ANEXO III-A – Mão-de-obra 
 

Módulo de Mão-de-obra vinculada à execução contratual 
Unidade de medida – tipos e quantidades 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características 
distintas) 

Quantidade 

-   

-   

 
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-
obra 

2 Salário mínimo oficial vigente   

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)  

 
Nota: Deverão ser informados os valores unitários por empregado. 

I Remuneração % Valor (R$) 
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A  Salário    

B Adicional Noturno   

C  Adicional Periculosidade    

D  Adicional Insalubridade   

E  Outros (especificar)   

 Total de Remuneração   

 

III Insumos de Mão-de-obra(*) Valor (R$) 

A Transporte  

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)  

C Uniformes/equipamentos  

D Assistência médica  

E Seguro de vida  

F Treinamento/Capacitação/ Reciclagem  

G Auxílio funeral  

H Outros (especificar)  

 Total de Insumos de Mão-de-obra  

Nota (*): o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor 
eventualmente pago pelo empregado). 

 
 

ANEXO III-B 
 

Quadro com Detalhamento de Encargos Sociais e Trabalhistas 
(Redação dada ao anexo pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 

 
Nota: (1) Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço 
contratado, inclusive adaptar rubricas e suas respectivas provisões e ou 
estimativas, desde que devidamente justificado.  
(2) As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em 
determinados serviços que não necessitem da dedicação exclusiva dos 
trabalhadores da contratada para com a Administração. 
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Grupo "A": 
01 - INSS (____%)R$ 
02 - SESI ou SESC (____%)R$ 
03 - SENAI ou SENAC (____%)R$ 
04 - INCRA (____%)R$ 
05 - salário educação (____%)R$ 
06 - FGTS (____%)R$ 
07 - seguro acidente do trabalho (____%)R$ 
08 - SEBRAE (____%)R$ 
 
Grupo "B": 
09 - férias (____%)R$ 
10 - auxílio doença (____%)R$ 
11 - licença maternidade (____%)R$ 
12 - licença paternidade (____%)R$ 
13 - faltas legais (____%)R$ 
14 - acidente de trabalho (____%)R$ 
15 - aviso prévio (____%)R$ 
16 - 13º salário (____%)R$ 
 
Grupo "C" 
17 - aviso prévio indenizado (____%)R$ 
18 - indenização adicional (____%)R$ 
19 - indenização (rescisões sem justa causa) (____%)R$ 
 
Grupo "D": 
20 - incidência dos encargos do grupo "A"  
sobre os itens do grupo "B" (____%)R$ 
 
Grupo "E": 
21 - incidência dos encargos do grupo "A" 
sobre o item 17 do Grupo "C" ( ____ %) R$ 
 
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS - 
R$ _______,__ (__________________________) (___%) 
VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos 
Sociais): 
R$_____,_____ (_____________________________________) 
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ANEXO III-C – Demais Custos 
 
Módulo: Demais componentes 

 Demais Componentes % Valor 

A Despesas 
Operacionais/administrativas 

  

B Lucro   

 Total de Demais Componentes   

 
 
Módulo: Tributos (Redação dada IN 04/2009 SLTI-MPOG, DOU 12.11.2009) 
 

 Tributos % Valor 

A Tributos Federais   

 (especificar)   

B Tributos Estaduais/Municipais   

 Total de Demais Componentes   

 (especificar)   

C Outros tributos   

 (especificar)   

 Total de Tributos   

Nota: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do 
faturamento.  
 
 

ANEXO III-D – Quadros-resumo 
Quadro-resumo da Remuneração da Mão de Obra 

 

I 
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor 

por empregado) 

Valor unit. (R$) 

A Remuneração   

B Encargos sociais %  

C Insumos de mão-de-obra   

D Subtotal   

E Reserva técnica %  
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 Total de Mão-de-obra   

Nota: (1) D = A + B + C  
(2) O valor da Reserva técnica é obtido multiplicando-se o percentual 
sobre o subtotal da mão-de-obra principal. 

 
 

Quadro-resumo do Valor Mensal do Serviço 
 

 Valor Mensal Total ref. Mão-de-obra vinculada à execução contratual 

 Unid / Elementos Valor 

A Mão-de-obra (vinculada à execução dos serviços)  

B Insumos diversos (mat./maq./equip.)  

C Demais componentes.  

D Tributos  

E Valor mensal do serviço  

F 
Preço mensal do serviço com menor nº de dias trabalhados 
(quando for o caso)* 

 

G Valor por unidade de medida   

H 
Valor global da proposta 
(valor mensal do serviço. X nº meses do contrato). 

 

(*) Valor Mensal da Mão-de-obra para prestação de serviços com menor nº 
de dias de execução contratual na semana (quando for o caso) = Valor 
mensal do serviço x Dias Efetivamente trabalhados / Dias da semana 
usados para cálculo do valor cheio 

 
 

ANEXO III-E – Complemento dos serviços de vigilância 
 
I - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

 
ESCALA DE TRABALHO 

PREÇO 
MENSAL DO 

POSTO 

N.º de postos subtotal 

12x36 horas diurnas    
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12x36 horas noturnas    

44 horas semanais diurnas    

Outros (especificar)    

TOTAL   

 
 

ANEXO III-F – Complemento dos serviços de limpeza e conservação 
 

I - PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR M² 
 
ÁREA INTERNA 

MÃO DE OBRA (1) 
PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(2) 
PREÇO HOMEM-MÊS 

(R$) 

(1x2) 
SUBTOTAL 

(R$/M²) 

ENCARREGADO _____1______ 
(30** x 600*) 

  

SERVENTE __1__ 
600* 

  

  TOTAL  

 
ÁREA EXTERNA 

MÃO DE OBRA (1) 
PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(2) 
PREÇO HOMEM-MÊS 

(R$) 

(1x2) 
SUBTOTAL 

(R$/M²) 

ENCARREGADO ______1_______ 
(30** x 1200*) 

  

SERVENTE __1__  
1200* 

  

  TOTAL  

 
ESQUADRIA EXTERNA - FACE INTERNA/EXTERNA 

MÃO DE OBRA (1) 
PRODUTI- 
VIDADE 
(1/M²) 

(2) 
FREQÜÊNCIA 

NO MÊS 
(HORAS) 

(3) 
JORNADA 

DE 
TRABALHO 

NO MÊS 

(4) 
=(1x2x3) 

Ki**** 

(5) 
PREÇO 

HOMEM-
MÊS  
(R$) 

(4x5) 
SUB- 

TOTAL 
(R$/M²) 
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(HORAS) 

ENCARREGADO _____1_____ 
30** x 220* 

16*** __1__ 
191,40 

0,0000127   

SERVENTE _1__ 
220* 

16*** __1__ 
191,40 

0,000380   

TOTAL  

 
FACHADA ENVIDRAÇADA - FACE EXTERNA 

MÃO DE OBRA (1) 
PRODUTI- 
VIDADE 
(1/M²) 

(2) 
FREQÜÊNCIA 

NO SEMES-
TRE (HORAS) 

(3) 
JORNADA 

DE 
TRABALHO 

NO 
SEMESTRE 
(HORAS) 

(4) 
=(1x2x3) 

Ke**** 

(5) 
PREÇO 

HOMEM-
MÊS  
(R$) 

(4x5) 
SUB- 

TOTAL 
(R$/M²) 

ENCARREGADO ____1____  
4** x 110* 

8*** ___1___  
1.148,4 

0,0000158   

SERVENTE _1__ 
110* 

8*** 1 
1.148,4 

0,0000633   

TOTAL  

 
ÁREA MÉDICO-HOSPITALAR  

MÃO DE OBRA (1) 
PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(2) 
PREÇO HOMEM-MÊS 

(R$) 

(1x2) 
SUBTOTAL 

(R$/M²) 

ENCARREGADO _____1_____ 
30** x 330* 

  

SERVENTE _1__ 
330* 

  

  TOTAL  

* Caso as produtividades mínimas adotadas sejam diferentes, estes valores 
das planilhas deverão ser adequados à nova situação, bem como os 
coeficientes deles decorrentes (Ki e Ke). 
** Caso a relação entre serventes e encarregados seja diferente, estes valores 
das planilhas deverão ser adequados à nova situação, bem como os 
coeficientes deles decorrentes (Ki e Ke). 
*** Freqüência sugerida em horas por mês. Caso a freqüência adotada, em 
horas, por mês ou semestre, seja diferente, estes valores deverão ser 
adequados à nova situação, bem como os coeficientes delas decorrentes (Ki 
e Ke). 
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II - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

 
TIPO DE ÁREA 

PREÇO MENSAL 
UNITÁRIO 

(R$/ M²) 

ÁREA 
(M²) 

subtotal 
(R$) 

Área Interna    

Área Externa    

Esquadria Externa - 
face interna/externa 

   

Fachada Envidraçada - 
face externa 

   

Área Médico-Hospitalar    

Outras 
(especificar) 

   

TOTAL  

 
 

ANEXO IV 
Guia de Fiscalização dos Contratos de prestação de serviços com 

dedicação exclusiva de mão de obra 
(Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 

 
1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é 
iniciada) (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
1.1 Elaborar planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá 
todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão, 
divididos por contrato, com as seguintes informações: nome completo, 
número de CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, 
benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, auxílio-
alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas 
extras trabalhadas. 
1.2 Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) dos empregados, por amostragem, e verificar se elas 
coincidem com o informado pela empresa e pelo empregado. Atenção 
especial para a data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a 
remuneração (importante esteja corretamente discriminada em salário-base, 
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adicionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos contratos de 
trabalho. 
1.3 O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no 
contrato administrativo. 
1.4 O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e 
na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT). (Redação dada pela 
IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
1.5 Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as 
empresas terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a 
auxílio-alimentação gratuito). 
1.6 Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no 
local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos 
adicionais aos empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer 
determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 
2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura) 
2.1 Elaborar planilha-mensal que conterá os seguintes campos: nome 
completo do empregado, função exercida, dias efetivamente trabalhados, 
horas extras trabalhadas, férias, licenças, faltas, ocorrências. 
2.2 Verificar na planilha-mensal o número de dias e horas trabalhados 
efetivamente. Exigir que a empresa apresente cópias das folhas de ponto 
dos empregados por ponto eletrônico ou meio que não seja padronizado 
(Súmula 338/TST). Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, deve 
ser feita glosa da fatura. 
2.3 Exigir da empresa comprovantes de pagamento dos salários, vales-
transporte e auxílio alimentação dos empregados. 
2.4 Realizar a retenção da contribuição previdenciária (11% do valor da 
fatura) e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço. 
2.4.1 Realizar a retenção e o depósito do FGTS dos trabalhadores da 
contrata, caso exista autorização da empresa contratada, conforme definido 
no instrumento convocatório. (Acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, 
DOU 16.10.2009) 
2.5 Exigir da empresa os recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes 
documentos: 
a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade 
Social (GFIP); 
b) cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação 
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o 
comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet; 
c) cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); 
d) cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). 
2.6 Exigir da empresa os recolhimentos das contribuições ao INSS por meio 
de: 
a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade 
Social (GFIP); 
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b) cópia do Comprovante de Declaração à Previdência; 
c) cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica 
ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o 
comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet; 
d) cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); 
e) cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). 
2.7 Consultar a situação da empresa junto ao SICAF. 
2.8 Exigir a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão 
Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de 
Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expire o prazo de validade. 
3. Fiscalização diária 
3.1 Conferir, todos os dias, quais empregados terceirizados estão prestando 
serviços e em quais funções. Fazer o acompanhamento com a planilha-
mensal. 
3.2 Verificar se os empregados estão cumprindo à risca a jornada de 
trabalho. Deve ser instaurada uma rotina para autorizar pedidos de 
realização de horas extras por terceirizados. Deve-se combinar com a 
empresa a forma da compensação de jornada. 
3.3 Evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitações de serviços 
devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma eventuais 
reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados. 
3.4 Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço como 
a negociação de folgas ou a compensação de jornada. Essa conduta é 
exclusiva do empregador. 
4. Fiscalização especial 
4.1 Observar qual é a data-base da categoria prevista na Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT). Os reajustes dos empregados devem ser 
obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual previstos 
(verificar a necessidade de proceder ao equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato em caso de reajuste salarial). 
4.2 Controle de férias e licenças dos empregados na planilha-resumo. 
4.3 A empresa deve respeitar as estabilidades provisórias de seus 
empregados (cipeiro, gestante, estabilidade acidentária). 

 
 

ANEXO V 
METODOLOGIA DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO 
ÁREAS INTERNAS 

 
1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços serão executados pelo contratado na seguinte freqüência: 
1.1. DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO. 
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1.1.1. Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, 
prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais 
móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.; 
1.1.2. Lavar os cinzeiros situados nas áreas reservadas para fumantes; 
1.1.3. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o 
pó; 
1.1.4. Aspirar o pó em todo o piso acarpetado; 
1.1.5. Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com 
saneante domissanitário desinfetante, duas vezes ao dia; 
1.1.6. Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira; 
1.1.7. Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de 
mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados; 
1.1.8. Varrer os pisos de cimento; 
1.1.9. Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e 
outras áreas molhadas, duas vezes ao dia; 
1.1.10. Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os 
sanitários, quando necessário; 
1.1.11. Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados; 
1.1.12. Limpar os elevadores com produtos adequados; 
1.1.13. Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos 
refeitórios antes e após as refeições; 
1.1.14. Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos 
de cem litros, removendo-os para local indicado pela Administração; 
1.1.15. Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, 
quando couber, nos termos da IN/MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995; 
1.1.16. Limpar os corrimãos; 
1.1.17. Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos 
pela Administração; 
1.1.18. Executar demais serviços considerados necessários à freqüência 
diária. 
1.2. SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO. 
1.2.1. Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 
1.2.2. Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de 
fórmica; 
1.2.3. Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo 
ou verniz sintético; 
1.2.4. Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e 
passar flanela nos móveis encerados; 
1.2.5. Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico 
em assentos e poltronas; 
1.2.6. Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, 
fechaduras, etc.; 
1.2.7. Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de 
marmorite e emborrachados com detergente, encerar e lustrar; 
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1.2.8. Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones; 
1.2.9. Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por 
semana; 
1.2.10. Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; 
1.2.11. Executar demais serviços considerados necessários à freqüência 
semanal. 
1.3 MENSALMENTE, UMA VEZ. 
1.3.1. Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 
1.3.2. Limpar forros, paredes e rodapés; 
1.3.3. Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados; 
1.3.4. Limpar persianas com produtos adequados; 
1.3.5. Remover manchas de paredes; 
1.3.6. Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, 
janelas de ferro (de malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.); 
1.3.7. Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados 
durante o mês. 
1.4. ANUALMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO. 
1.4.1. Efetuar lavagem das áreas acarpetadas previstas em contrato; 
1.4.2. Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias; 
1.4. 3. Lavar pelo menos duas vezes por ano, as caixas d'água dos prédios, 
remover a lama depositada e desinfetá-las.  
ESQUADRIAS EXTERNAS 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços serão executados pela contratada na seguinte freqüência: 
2.1. QUINZENALMENTE, UMA VEZ. 
2.1.1. Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes 
produtos anti-embaçantes. 
2.2 SEMESTRALMENTE, UMA VEZ. 
2.2.1. Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com 
as normas de segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos anti-
embaçantes. 
ÁREAS EXTERNAS 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços serão executados pela contratada na seguinte freqüência: 
3.1. DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO. 
3.1.1. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza; 
3.1.2. Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, 
cerâmicos, de marmorite e emborrachados; 
3.1.3. Varrer as áreas pavimentadas; 
3.1.4. Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos 
de cem litros, removendo-os para local indicado pela Administração; 
3.1.5. Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, 
quando couber, nos termos da IN MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995; 
3.1.6. Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária. 
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3.2. SEMANALMENTE, UMA VEZ. 
3.2.1. Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, 
fechaduras, etc.) 
3.2.2. Lavar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 
emborrachados, com detergente, encerar e lustrar; 
3.2.3. Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes; 
3.2.4. Executar demais serviços considerados necessários à freqüência 
semanal. 
3.3. MENSALMENTE, UMA VEZ. 
3.3.1. Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento; 
3.3.2. Proceder a capina e roçada, retirar de toda área externa, plantas 
desnecessárias, cortar grama e podar árvores que estejam impedindo a 
passagem de pessoas.  
3.3.2.1. Os serviços de paisagismo com jardinagem, adubação, aplicação de 
defensivos agrícolas não integram a composição de preços contemplados 
por esta IN, devendo receber tratamento diferenciado. 
4. DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 
São substâncias ou materiais destinados à higienização, desinfecção 
domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso 
comum e no tratamento da água compreendendo : 
4.1. Desinfetantes : destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, 
microrganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes; 
4.2. Detergentes : destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes 
e vasilhas, e a aplicações de uso doméstico; 
4.3. (Revogado) (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 
4.4. São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e 
desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos 
inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e 
condições no concernente ao registro, à industrialização, entrega ao 
consumo e fiscalização. 
5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
A contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, dos saneantes 
domissanitários, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza dos prédios e 
demais atividades correlatas, obriga-se a: 
5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos 
da legislação vigente; 
5.2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os 
serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta 
e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em 
suas carteiras de trabalho; 
5.3. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado 
considerado com conduta inconveniente pela Administração; 
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5.4. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, 
com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI‟s; 
5.5. Manter sediado junto à Administração durante os turnos de trabalho, 
elementos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos 
assumidos; 
5.6. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos 
serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem 
substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos 
devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede 
elétrica; 
5.7. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua 
propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, 
baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc., de forma a não 
serem confundidos com similares de propriedade da Administração; 
5.8. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão 
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, 
realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre 
em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços; 
5.9. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de 
garantir o bom andamento dos mesmos permanecendo no local do trabalho, 
em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos 
executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de 
reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo 
acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 
5.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, 
das normas disciplinares determinadas pela Administração; 
5.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por 
meio de seus encarregados; 
5.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração; 
5.13. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas 
áreas da Administração; 
5.14. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, 
diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as 
ocorrências havidas; 
5.15. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de 
trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, 
conforme exigência legal; 
5.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 
fornecendo todos os materiais, inclusive sacos plásticos para 
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acondicionamento de detritos e,equipamentos, ferramentas e utensílios em 
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica,normas e legislação; (Redação dada 
pela IN 05/2009 SLTI-MPOG, DOU 18.12.2009) 
5.16.1. (Revogado) (Redação dada pela IN 04/2009 SLTI-MPOG, DOU 
12.11.2009) 
5.17. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos 
serviços; 
5.18. Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram 
com o bom andamento da rotina de funcionamento da Administração. 
5.1.9 Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de 
desperdícios/menor poluição, tais como: 
5.1.9.1 Racionalização do uso de substâncias potencialmente 
tóxicas/poluentes; 
5.1.9.2 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor 
toxicidade; 
5.1.9.3 Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente 
elétrica) e água; 
5.1.9.4 Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas 
práticas de redução 
de desperdícios/poluição; e 
5.1.9.5 Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas 
atividades de limpeza, asseio e conservação. 
5.1.10 utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que 
possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não 
contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e 
outros). 
5.1.11 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de 
materiais potencialmente poluidores, tais como sobre pilhas e baterias 
dispostas para descarte que contenham em suas composições chumbo, 
cádmio, mercúrio e seus compostos, aos estabelecimentos que as 
comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas 
indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores. 
5.1.11.1 Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas 
fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando 
descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes 
adequados para destinação específica. 
5.1.12 A contratante deverá encaminhar os pneumáticos inservíveis 
abandonados ou dispostos inadequadamente, aos fabricantes para 
destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que 
pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente 
constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e 
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à saúde pública. Esta obrigação atende a Resolução CONAMA nº 258, de 26 
de agosto de 1999. 
6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 
A Administração obriga-se: 
6.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente 
designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93; 
6.2. Disponibilizar instalações sanitárias; 
6.3. Disponibilizar vestiários com armários guarda-roupas; 
6.4. Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios; 
7. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem 
que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer 
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por 
prepostos designados, podendo para isso: 
7.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de 
empregado da contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que 
embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a 
seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 
7.2. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu 
serviço, para comprovar o registro de função profissional; 
7.3. Solicitar à contratada a substituição de qualquer saneante 
domissanitário ou equipamento cujo uso considere prejudicial à boa 
conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que 
não atendam às necessidades. 
8. TABELA DE ÁREAS E ENDEREÇOS 
Os serviços de limpeza e conservação serão prestados nas dependências das 
instalações da Administração, conforme Tabelas de Locais constantes de 
anexo próprio. 

 
 

ANEXO VI 
METODOLOGIA DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 

 
1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.1. A prestação dos serviços de vigilância, nos Postos fixados pela 
Administração, envolve a alocação, pela contratada, de mão-de-obra 
capacitada para: 
1.1.1. Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao 
responsável pelo Posto, qualquer  
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam 
adotadas as providências de regularização necessárias; 
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1.1.2. Manter afixado no Posto, em local visível, o número do telefone da 
Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis 
pela administração da instalação e outros de interesse, indicados para o 
melhor desempenho das atividades; 
1.1.3. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do 
Posto, adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida da 
Administração, bem como as que entender oportunas; 
1.1.4. Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente 
autorizadas e identificadas; 
1.1.5. Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o 
motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a 
estacionar seus carros particulares na área interna da instalação, mantendo 
sempre os portões fechados; 
1.1.6. Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o Posto, 
quando da rendição, todas as orientações recebidas e em vigor, bem como 
eventual anomalia observada nas instalações e suas imediações; 
1.1.7. Comunicar à área de segurança da Administração, todo 
acontecimento entendido como irregular e que possa vir a representar risco 
para o patrimônio da Administração; 
1.1.8. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem 
policial dentro das instalações da Administração, facilitando, o melhor 
possível, a atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas 
presenciais de eventual acontecimento; 
1.1.9. Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos e pessoas após 
o término de cada expediente de trabalho, feriados e finais de semana, 
anotando em documento próprio o nome, registro ou matrícula, cargo, 
órgão de lotação e tarefa à executar; 
1.1.10. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às 
instalações, sem que estes estejam devida e previamente autorizados pela 
Administração ou responsável pela instalação; 
1.1.11. Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o fato 
ao responsável pela instalação e à segurança da Administração, no caso de 
desobediência; 
1.1.12. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao Posto e 
imediações, que implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das 
instalações; 
1.1.13. Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao 
local, de bens de servidores, de empregados ou de terceiros; 
1.1.14. Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida da 
Administração verificando as dependências das instalações, adotando os 
cuidados e providências necessários para o perfeito desempenho das 
funções e manutenção da tranqüilidade; 
1.1.15. Assumir diariamente o Posto, devidamente uniformizado, barbeado, 
cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal adequada; 
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1.1.16. Manter o(s) vigilante(s) no Posto, não devendo se afastar(em) de seus 
afazeres, principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas 
solicitadas por terceiros não autorizados; 
1.1.17. Registrar e controlar, juntamente com a Administração, diariamente, 
a freqüência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências do 
Posto em que estiver prestando seus serviços,. 
1.2. A programação dos serviços será feita periodicamente pela 
Administração e deverão ser cumpridos, pela contratada, com atendimento 
sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança das 
instalações, dos servidores e das pessoas em geral. 
 
 
2. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. 
2.1. Comprovar a formação técnica específica da mão-de-obra oferecida, 
através de Certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedidos por 
Instituições devidamente habilitadas e reconhecidas ; 
2.2. Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início 
dos serviços, a mão-de-obra nos respectivos Postos relacionados no anexo 
Tabela de Locais e nos horários fixados na escala de serviço elaborada pela 
Administração, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo 
ou que a impossibilite de assumir o Posto conforme o estabelecido; 
2.3. Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida, 
conforme a seguir descrito, de acordo com o clima da região e com o 
disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de 
Trabalho: 
Calça 
Camisa de mangas compridas e curtas  
Cinto de Nylon 
Sapatos 
Meias 
Quepe com emblema 
Jaqueta de frio ou Japona 
Capa de chuva 
Crachá 
Revólver calibre 38 
Cinto com coldre e baleiro 
Munição calibre 38 
Distintivo tipo Broche 
Livro de Ocorrência 
Cassetete 
Porta Cassetete 
Apito 
Cordão de Apito 
Lanterna 3 pilhas 
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Pilha para lanterna; 
2.3.1. A contratada não poderá repassar os custos de qualquer um destes 
itens de uniforme e equipamentos a seus empregados; 
2.4. Apresentar à Administração a relação de armas e cópias autenticadas 
dos respectivos "Registro de Arma" e "Porte de Arma", que serão utilizadas 
pela mão-de-obra nos Postos; 
2.5. Fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao vigilante no 
momento da implantação dos Postos; 
2.6. Oferecer munição de procedência de fabricante, não sendo permitido 
em hipótese alguma, o uso de munições recarregadas; 
2.7. Prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a operação dos 
Postos, nos regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação 
trabalhista vigente; 
2.8. Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão-de-
obra oferecida para atuar nas instalações da Administração; 
2.9. Efetuar a reposição da mão-de-obra nos Postos, em caráter imediato, em 
eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de 
trabalho (dobra); 
2.10. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para 
atender eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem como 
impedir que a mão-de-obra que cometer falta disciplinar, qualificada como 
de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações da mesma; 
2.11. Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão-de-
obra, qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos 
serviços; 
2.12. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações 
da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e 
de Segurança e Medicina do Trabalho; 
2.13. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada nos 
Postos das instalações onde houver prestação dos serviços; 
2.14. Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar 
os Postos no mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias e períodos (diurno 
07h/15h e noturno 15h/23h) alternados; 
2.15. A arma deverá ser utilizada somente em legítima defesa, própria ou de 
terceiros, e na salvaguarda do patrimônio da Administração, após 
esgotados todos os outros meios para a solução de eventual problema. 
3. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. A fiscalização da Administração terá livre acesso aos locais de trabalho 
da mão-de-obra da contratada; 
3.2. A fiscalização da Administração não permitirá que a mão-de-obra 
execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas; 
4. TABELA DE ENDEREÇOS 
Os serviços de vigilância serão prestados nas dependências das instalações 
da Administração, conforme Tabela de Locais constantes de anexo próprio. 
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ANEXO VII 
CONTA VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 

TRABALHISTAS 
(Anexo acrescentado pela IN 03/2009 SLTI-MPOG, DOU 16.10.2009) 

 
1.1 As provisões realizadas pela Administração contratante para o 
pagamento dos encargos trabalhistas de que tratam este Anexo, em relação 
à mão de obra das empresas contratadas para prestar serviços de forma 
contínua, por meio de dedicação exclusiva de mão de- obra, serão 
destacadas do valor mensal do contrato e depositados em conta vinculada 
em instituição bancária oficial, bloqueada para movimentação e aberta em 
nome da empresa. 
1.2 A movimentação da conta vinculada será mediante autorização do 
órgão ou entidade contratante, exclusivamente para o pagamento dessas 
obrigações. 
1.3 O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores 
das seguintes previsões:  
 
13º salário; 
Férias e Abono de Férias; 
Adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa; 
Impacto sobre férias e 13º salário. 
 
1.4 O órgão ou entidade contratante deverá firmar acordo de cooperação 
com instituição bancária oficial, que terá efeito subsidiário à presente 
instrução normativa, determinando os termos para a abertura da conta 
corrente vinculada. 
2.1 A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o contratante e a 
empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos  
2.2 solicitação do contratante, mediante oficio, de abertura de conta corrente 
vinculada - bloqueada para movimentação -, no nome da empresa, 
conforme disposto no item 1;  
2.3 assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da regularização da 
conta corrente vinculada, de termo especifico da instituição financeira 
oficial que permita ao contratante ter acesso aos saldos e extratos, e vincule 
a movimentação dos valores depositados à autorização da Administração. 
3. O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança ou 
outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior 
rentabilidade. 
4. Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados 
no item 1.3, depositados em conta vinculada deixarão de compor o valor 
mensal a ser pago diretamente à empresa. 
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5. O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, 23,33% da 
remuneração mensal, deverá ser integralmente depositado durante a 
primeira vigência do contrato. 
6. Os editais deverão conter expressam ente as regras previstas neste anexo 
e um documento de autorização para a criação da conta vinculada, que 
deverá ser assinado pela contratada, nos termos do art. 19-A desta Instrução 
Normativa. 
7. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do contratante para 
utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento 
de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a 
vigência do contrato. 
7.1 Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de 
eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a 
vigência do contrato, a empresa deverá apresentar ao contratante os 
documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e 
seus respectivos prazos de vencimento. 
7.2 O contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 
indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a 
movimentação, encaminhado a referida autorização à instituição financeira 
oficial no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da 
apresentação dos documentos comprobatórios da empresa. 
7.3 A autorização de que trata o item anterior deverá especificar que a 
movimentação será exclusiva para a transferência bancária para a conta 
corrente dos trabalhadores favorecidos.  
8. A empresa deverá apresentar ao contratante, no prazo máximo de três 
dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação 
das obrigações trabalhistas. 
9. O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à empresa, no 
momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da 
categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da 
quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao 
serviço contratado. 
10. Os valores provisionados para atendimento do item 1.3 serão 
discriminados conforme tabela abaixo: 
 
RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS 
TRABALHISTAS - PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A 
REMUNERAÇÃO - VIGILÂNCIA E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
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ITEM  

13º Salário 8,33% 

Férias e Abono de Férias  12,10% 

Adicional do FGTS Rescisão sem justa causa  5,00% 

Subtotal  25,43% 

Grupo A sobre Férias e 13º Salário *  7,39%  7,60% 7,82% 

Total  32,82%  33,03% 33,25% 

 
Aviso Prévio ao término do contrato: 23,33% da remuneração mensal = 
(7/30) x 100 
* Considerando as alíquotas de contribuição 1%, 2% ou 3%, referentes ao 
grau de risco de acidente do trabalho, previsto no art. 22, inciso II, da Lei nº 
8.212/91. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2010 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 11 DE OUTUBRO DE 2010 
(DOU 13.10.2010) 

 
 

Estabelece normas para o 
funcionamento do Sistema de 
Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF no âmbito 
dos órgãos e entidades integrantes 
do Sistema de Serviços Gerais - 
SISG. 

 
 
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de 
suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 3.722, de 9 
de janeiro de 2001, resolve: 

 
 

Capítulo I 
Das disposições preliminares 

 
Art. 1º.  O funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema de Serviços Gerais – SISG, rege-se pelas normas contidas nesta 
Instrução Normativa. 
Art. 2º.  O SICAF constitui o registro cadastral do Poder Executivo Federal, 
na forma do Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001,  mantido pelos órgãos 
e entidades que compõem o SISG, nos termos do Decreto nº 1.094, de 23 de 
março de 1994. 
Art. 3º.  A habilitação dos fornecedores em licitação, dispensa, 
inexigibilidade e nos contratos administrativos pertinentes à aquisição de 
bens e serviços, inclusive de obras e publicidade, e a alienação e locação 
poderá ser comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no 
SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e 
atualizados. 
§1º. Previamente à emissão de nota de empenho, à contratação e a cada 
pagamento a fornecedor, a Administração realizará consulta ao SICAF para 
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a 
manutenção das condições de habilitação. 
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§2º. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 
contrato, e o proponente homologado não estiver inscrito no SICAF, o seu 
cadastramento deverá ser feito pela Administração, sem ônus para o 
proponente, antes da contratação, com base no reexame da documentação 
apresentada para habilitação, devidamente atualizada. 
§3º. O SICAF deverá conter os registros das sanções aplicadas pela 
Administração Pública, inclusive as relativas ao impedimento para 
contratar com o Poder Público, conforme previsto na legislação. 
Art. 4º. Os editais de licitação para as contratações públicas deverão conter 
cláusula permitindo a comprovação da regularidade fiscal, da qualificação 
econômico-financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso, por meio 
de cadastro no SICAF. 
§1º. Para a habilitação regulamentada nesta Instrução Normativa, o 
interessado deverá atender às condições exigidas para cadastramento no 
SICAF, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 
propostas. 
§2º. Nas modalidades licitatórias estabelecidas pela Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, os editais deverão definir o dia, hora e local para verificação 
on line no SICAF. 
§3º. Na modalidade licitatória estabelecida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, o edital definirá a verificação on line no SICAF, na fase de 
habilitação. 
Art. 5º.  O Departamento de Logística e Serviços Gerais - DLSG é o órgão 
central do SICAF, responsável pelo seu planejamento e funcionamento e 
pela orientação aos usuários. 
Art. 6º.  Poderão ser cadastrados no SICAF os órgãos, entidades e empresas 
da Administração Pública, participantes de procedimentos de licitação, 
dispensa ou inexigibilidade promovidos pelos órgãos e entidades 
integrantes do SISG.  
Art. 7º.  Os órgãos e entidades que aderirem ao SIASG deverão indicar os 
servidores incumbidos de operacionalizar e cadastrar dados no SICAF. 
Parágrafo Único. A indicação a que se refere o caput, quando efetuada pela 
Administração Indireta dos Estados, Distrito Federal e Municípios, ocorrerá 
somente para efeito de consulta ao sistema, inclusão e exclusão de registro 
de penalidade aplicada pelo órgão ou entidade. 
 
 

Capítulo II 
Do cadastro 

 
Art. 8º. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do 
Governo Federal - Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br e abrange 
os seguintes níveis: 
I – credenciamento; 
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II – habilitação jurídica; 
III – regularidade fiscal federal; 
IV – regularidade fiscal estadual/municipal; 
V –qualificação técnica; e 
VI – qualificação econômico-financeira; 
§1º. O interessado, ao acessar o SICAF, solicitará login e senha para iniciar 
os procedimentos relativos ao cadastramento. 
§2º. A efetivação de cada nível só será realizada quando houver a validação 
pela Unidade Cadastradora dos documentos comprobatórios, relacionados 
no Manual do SICAF, disponível no Comprasnet. 
§3º. O login e senha fornecidos não permitem a participação no Pregão 
Eletrônico ou Cotação Eletrônica, caso não ocorra a efetivação do registro 
cadastral, conforme disposto no parágrafo anterior, no mínimo no nível 
Credenciamento. 
Art. 9º.  As Unidades Cadastradoras situam-se em órgãos ou entidades da 
Administração Pública e serão relacionadas, atualizadas e divulgadas, no 
Comprasnet, pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – 
SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP. 
Art. 10.  O Certificado de Registro Cadastral - CRC será emitido mediante o 
atendimento dos requisitos relativos aos níveis I, II e III, relacionados no art. 
8º desta norma. 
Parágrafo único. O CRC, bem como as demais declarações demonstrativas 
de situação do fornecedor, extraídas do SICAF, tem validade, 
exclusivamente, para os órgãos e entidades que utilizam o SICAF, não se 
constituindo, em nenhuma hipótese, em documento comprobatório de 
regularidade do fornecedor junto a órgãos ou a entidades não usuários do 
Sistema. 

 
 

Seção I 
Do credenciamento 

 
Art. 11.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF 
que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória 
Pregão, em sua forma eletrônica, bem como na Cotação Eletrônica. 
§1º. O credenciamento constitui pré-requisito para o cadastramento, nos 
demais níveis. 
§2º. O procedimento de Credenciamento deverá ser solicitado por pessoa 
competente ou autorizada pelo interessado.  
Art.12. Quando do preenchimento dos formulários eletrônicos para 
obtenção do credenciamento, os dados referentes a materiais e/ou serviços 
integrantes da linha de fornecimento devem ser compatíveis com o objeto 
constante do ato constitutivo, contrato social ou estatuto, sendo considerado 
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o registro na Receita Federal da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas – CNAE. 

 
 

Seção II 
Da habilitação jurídica 

 
Art. 13.  O registro regular no nível Habilitação Jurídica supre as exigências 
do art. 28 da Lei nº 8.666, de 1993. 
Parágrafo único. São documentos necessários para a validação do nível 
Habilitação Jurídica os previstos no Manual do SICAF, disponível no 
Comprasnet. 

 
 

Seção III 
Da regularidade fiscal federal 

 
Art. 14.  O registro regular no nível Regularidade Fiscal Federal supre as 
exigências do art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993, no que tange à regularidade 
em âmbito federal.    
Parágrafo único. São documentos necessários para a validação do nível 
Regularidade Fiscal Federal os previstos no Manual do SICAF, disponível 
no Comprasnet. 
 
 

Seção IV 
Da regularidade fiscal estadual e municipal 

 
Art. 15.  O registro regular no nível Regularidade Fiscal Estadual e 
Municipal supre as exigências do art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993, no que 
tange aos âmbitos estadual e municipal. 
Parágrafo único. São documentos necessários para a validação do nível 
Regularidade Fiscal Estadual e Municipal os previstos no Manual do 
SICAF, disponível no Comprasnet. 
Art. 16.  A regularidade, junto ao SICAF, do fornecedor considerado isento 
dos tributos estaduais ou municipais, será comprovada mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal 
do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 
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Seção V 
Da qualificação técnica 

 
Art. 17.  O registro no módulo Qualificação Técnica supre a exigência do 
inciso I do art. 30 da Lei nº 8.666, de 1993. 
§1º. São documentos necessários para a validação do nível Qualificação 
Técnica os previstos no Manual do SICAF, disponível no Comprasnet. 
§2º. O registro ou inscrição, na entidade profissional competente, prevista 
no caput, poderá ser dispensada, quando não for obrigatório para o 
exercício da atividade. 
 
 

Seção VI 
Da qualificação econômico-financeira 

 
Art. 18. O registro regular no nível Qualificação Econômico-financeira supre 
as exigências dos incisos I e II do art. 31, da Lei nº 8.666, de 1993. 
Parágrafo único. São documentos necessários para a validação do nível 
Qualificação Econômico-financeira os previstos no Manual do SICAF, 
disponível no Comprasnet. 
Art. 19. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis apresentados 
pelo empresário ou sociedade empresária, para fins de habilitação no 
SICAF, deverão estar registrados na Junta Comercial ou órgão equivalente 
na forma da legislação vigente. 
§1º. A Administração poderá exigir, para confrontação com o balanço 
patrimonial e as demonstrações contábeis, as informações prestadas pelo 
interessado à Receita Federal do Brasil. 
§2º. As pessoas jurídicas, não previstas no caput deste artigo, deverão 
apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis com 
assinatura de seu representante legal e do contador responsável, em cópia 
autenticada ou via original.  
 
 

Capítulo III 
Dos procedimentos 

 
Art. 20.  Para iniciar o procedimento de registro cadastral, o interessado, ou 
quem o represente, preferencialmente, deverá preencher as telas do sistema, 
para registrar as informações constantes dos documentos que serão 
posteriormente apresentados à Unidade Cadastradora.  
§1º. Os documentos deverão ser apresentados em original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente, por servidor da 
Administração, bem como por publicação em órgão da imprensa oficial.  
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§2º.  O fornecedor poderá comprovar sua regularidade junto à Seguridade 
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS por meio da 
rede mundial de computadores, da forma estabelecida pelo Manual do 
SICAF, sendo dispensável, neste caso, a apresentação de certidões junto à 
Unidade Cadastradora. 
§3º. A solicitação de retificação, alteração ou atualização de dados no SICAF 
será realizada, na Unidade Cadastradora escolhida, mediante apresentação 
de documentos comprobatórios. 
§4º. O registro, a retificação, a alteração ou a atualização de dados cadastrais 
no SICAF serão realizados pela Administração, sem ônus para os 
interessados. 
Art. 21.  No cadastramento, na sua renovação e na atualização de qualquer 
documento, na alteração de dados cadastrais ou em qualquer outro 
procedimento, obriga-se o servidor responsável a emitir recibo da operação, 
no formulário de Recibo de Solicitação de Serviço. 
Art. 22.  O servidor, responsável pelo cadastramento, deverá confrontar 
originais e cópias e realizará ainda os seguintes procedimentos: 
I – autenticar cópias dos documentos apresentados, quando for o caso; 
II – validar as informações no SICAF ou comunicar os motivos do 
indeferimento da validação, conforme estabelecido no art. 23 desta norma, 
até o prazo máximo de 3 (três) dias úteis; e 
III – registrar o recebimento dos documentos no formulário “Recibo de 
Solicitação de Serviço”, que deve ser datado e assinado pelo servidor. 
§1º. A revalidação e a atualização de documentos inerentes ao 
cadastramento será considerada prioritária em relação aos demais 
procedimentos do SICAF, tendo a Unidade Cadastradora o prazo de 1 (um) 
dia útil para efetuar a operação ou comunicar os motivos do indeferimento 
da solicitação, da forma estabelecida no art. 23 desta norma. 
§2º. Cópias autenticadas pela Administração ou por cartório competente 
deverão ser retidas na Unidade Cadastradora. 
§3º. A documentação apresentada pelo fornecedor ao SICAF constituirá um 
processo especifico e será acondicionada em arquivo próprio pelo 
órgão/entidade cadastrante, por um prazo não inferior a 5 (cinco) anos. 
Art. 23.  No caso da documentação estar incompleta ou em 
desconformidade com o previsto na legislação aplicável, a unidade 
cadastradora deverá indeferir o pedido, comunicando os motivos aos 
interessados de forma expressa, por meio de correspondência, 
preferencialmente eletrônica, ou via postal com aviso de recebimento (AR) 
ou publicada no Diário Oficial da União. 
Art. 24.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus 
dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados, devendo solicitar, 
imediatamente, a correção ou a alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
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Art. 25.  O cadastrado poderá solicitar, a qualquer tempo, na Unidade 
Cadastradora, sua exclusão do SICAF. 
Parágrafo único. A exclusão prevista no caput não poderá ser efetivada 
quando o cadastrado estiver executando obrigações contratuais ou 
cumprindo sanção ou pena registrada no SICAF.  
 
 

Capítulo IV 
Das unidades cadastradoras 

 
Art. 26.  As Unidades Cadastradoras manterão, permanentemente 
atualizados no Sistema, seus dados cadastrais relativos à denominação, 
endereço, telefone, fac-símile e também os dados do responsável pela 
Unidade. 
Art. 27.  O fornecedor poderá solicitar, a qualquer tempo, transferência de 
Unidade Cadastradora.  
§1º. Caberá à nova Unidade Cadastradora efetuar a transferência, on line, 
no Sistema, sendo responsável pela exclusiva recepção, conferência e 
registro dos dados. 
§2º. A nova Unidade Cadastradora deverá informar à anterior sobre a 
transferência a que se refere o caput deste artigo. 
Art. 28.  A observância quanto à validade e à veracidade das informações 
inseridas no SICAF é de responsabilidade da Unidade Cadastradora, 
cumprindo-lhe responder pelas incorreções, insubsistências e inclusive pela 
apuração administrativa das inconsistências encontradas nos registros por 
ela validados.  
Art. 29.  Os servidores incumbidos de cadastrar os fornecedores no SICAF 
serão indicados e/ou designados pelo dirigente da Unidade Administrativa 
para obtenção de credenciamento e acesso ao sistema por meio de senha, a 
ser concedida pelo Departamento de Logística e Serviços Gerais da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
§1º. Os servidores referidos no caput deste artigo, para efeito de 
credenciamento, devem pertencer, preferencialmente, aos quadros 
permanentes dos órgãos ou entidades integrantes da Administração 
Pública.  
§2º. Com vistas a manter a permanente segurança do Sistema, o dirigente 
mencionado no caput deste artigo deve solicitar o cancelamento das senhas 
dos servidores credenciados, sempre que necessário, principalmente nos 
casos de transferência, remoção e aposentadoria. 
§3º. Os servidores detentores de senha de acesso ao SICAF deverão 
assegurar o sigilo e integridade dos dados do Sistema e responderão 
administrativa, civil e penalmente, por ato ou fato que caracterize o uso 
indevido da senha. 
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Art. 30.  Os dados de um fornecedor não podem ser repassados a outro, 
nem a órgãos e entidades que não sejam usuários do SICAF, sob pena de 
responsabilidade funcional.  
Art. 31.  As Unidades de Administração e Serviços Gerais – UASGs que 
realizam, regularmente, licitações e contratações públicas deverão manter 
Unidades Cadastradoras. 
Art. 32.  Dos atos do responsável pela Unidade Cadastradora, cabem: 
I – recurso, nos casos de indeferimento, alteração ou cancelamento do 
cadastro, interposto pelo interessado; e 
II – representação, no caso de cadastramento ou sua alteração, interposta 
por outros interessados. 
Art. 33. As representações e os recursos serão interpostos no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis, a contar da comunicação de que trata o art. 23 desta 
norma. 
Art. 34.  O recurso ou representação deverá ser dirigido à autoridade 
superior, por intermédio do responsável pela Unidade Cadastradora a qual 
poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente 
informado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
petição. 
Art. 35. A manutenção da decisão pela Unidade Cadastradora implica no 
encaminhamento do processo à autoridade superior, que terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento, para proferir a decisão final. 
 
 

Capítulo V 
Da validade dos registros 

 
Art. 36.  O registro cadastral no SICAF, bem como a sua renovação, serão 
válidos em âmbito nacional pelo prazo de um ano, sendo que o registro 
cadastral inicial passa a vigorar a partir da validação da documentação no 
Sistema pela Unidade Cadastradora, conforme estabelecido no § 3º do art. 8º 
desta norma.  
§1º. A manutenção cadastral será realizada automaticamente pelo Sistema, 
desde que o cadastrado encontre-se com o CPF e o CNPJ válidos, na Receita 
Federal do Brasil. 
§2º. O prazo de validade estipulado no caput deste artigo não alcança as 
certidões ou documentos de cunho fiscal, da Seguridade Social e Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, Balanço Patrimonial e demais 
demonstrações contábeis, com prazos de vigência próprios, cabendo ao 
fornecedor manter atualizados seus documentos para efeito de habilitação.  
Art. 37.  Nos procedimentos licitatórios em que o fornecedor não estiver 
regular no SICAF e comprovar, exclusivamente, mediante apresentação do 
formulário de Recibo de Solicitação de Serviço - RSS, a entrega da 
documentação à sua Unidade Cadastradora, no prazo regulamentar, o 
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responsável pela licitação suspenderá os trabalhos para proceder diligência, 
na forma estabelecida no § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
 

Capítulo VI 
Dos registros de sanção 

 
Art. 38.  O órgão ou entidade integrante do SISG, ou que aderiu ao SIASG, 
responsável pela aplicação de sanção administrativa, prevista na legislação 
de licitações e contratos, deverá registrar a ocorrência no SICAF.  
§1º. O órgão ou entidade pública não prevista no caput deste artigo, que 
seja responsável pela aplicação de sanção administrativa, poderá solicitar o 
registro desta ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.   
§2º. Para a solicitação prevista no parágrafo anterior, o órgão ou entidade 
deverá apresentar: 
I – ofício formalizando solicitação do registro, endereçado ao Departamento 
de Logística e Serviços Gerais da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, contendo: 
a) o número do processo administrativo; 
b) CPF ou CNPJ do sancionado; 
c) data do trânsito em julgado; 
d) o tipo de sanção, conforme previsão legal; 
e) as justificativas e fundamentação legal; 
f) o número do contrato, se for o caso; 
g) órgão ou entidade aplicador da sanção; 
h) o período em que a sanção deve ficar registrada; e 
i) endereço eletrônico do órgão/entidade responsável pela aplicação da 
sanção. 
II – cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial do edital 
de sanção ou do ato administrativo formal. 
§3º. A Advocacia Geral da União – AGU, a Controladoria Geral da União – 
CGU e o Tribunal de Contas da União – TCU, quando da aplicação de 
sanções a fornecedores e licitantes, poderão registrar, diretamente, as 
ocorrências no SICAF. 
Art. 39.  O módulo do SICAF registrará: 
I – o número do processo administrativo; 
II – CPF ou CNPJ do sancionado; 
III – o tipo de sanção, conforme previsão legal; 
IV – as justificativas e fundamentação legal; 
V – o número do contrato, se for o caso; 
VI – o órgão ou entidade aplicador da sanção; e 
VII – o período em que a sanção deve ficar registrada. 
Art. 40.  São sanções passíveis de registro no SICAF, além de outras que a 
lei possa prever: 
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I – advertência por escrito, conforme o inciso I do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993; 
II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, 
conforme o inciso II do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993; 
III – suspensão temporária, conforme o inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 1993; 
IV – declaração de inidoneidade, conforme o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 
8.666, de 1993; e 
V – impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, conforme o art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
§1º. A aplicação da sanção prevista no inciso III deste artigo impossibilitará 
o fornecedor ou interessado de participar de licitações e formalizar 
contratos, no âmbito do órgão ou entidade responsável pela aplicação da 
sanção. 
§2º. A aplicação da sanção prevista no inciso IV deste artigo impossibilitará 
o fornecedor ou interessado de participar de licitações e formalizar 
contratos com a Administração Pública.  
§3º. A aplicação da sanção prevista no inciso V deste artigo impossibilitará o 
fornecedor ou interessado de participar de licitações e formalizar contratos 
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 
§4º. O disposto nos parágrafos anteriores não impedirá a atualização 
cadastral do sancionado. 
Art. 41.  Após o registro da sanção, o órgão ou a entidade responsável por 
sua aplicação realizará comunicação ao fornecedor, informando que o fato 
foi registrado no SICAF.  
§1º. No caso previsto no §1º do art. 38 desta norma, o Ministério do 
Planejamento informará, preferencialmente em meio eletrônico, o registro 
da sanção no SICAF ao responsável pela aplicação da penalidade. 
§2º. No caso previsto no parágrafo anterior, o responsável pela aplicação da 
penalidade realizará comunicação ao fornecedor, informando que a 
penalidade foi registrada no SICAF, conforme estabelecido no caput. 
Art. 42.  Decorrido o prazo de penalidade ou admitido que cessaram os 
motivos que a impuseram, o fornecedor somente poderá ser reabilitado pela 
unidade que efetivou a punição, permanecendo os registros anteriores. 
Parágrafo Único. No caso previsto no § 1º do art. 38 desta norma, o registro 
da reabilitação ficará a cargo do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. 
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Capítulo VII 
Dos atos convocatórios 

 
Art. 43.  Os atos convocatórios devem conter cláusulas que assegurem o 
cumprimento das disposições contidas nesta norma, bem como as descritas 
nos incisos seguintes, de modo a explicitar que: 
I – quando se tratar de Pregão Eletrônico ou Cotação Eletrônica, o 
credenciamento deve estar regular; 
II – a regularidade fiscal, a qualificação econômico-financeira e a habilitação 
jurídica poderão ser comprovadas, por meio de cadastro no SICAF, na fase 
de habilitação; 
III – ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à 
regularidade fiscal e à qualificação econômico-financeira encontrar-se 
vencida, no referido Sistema, será facultada a apresentação da 
documentação atualizada à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro, 
conforme o caso, no momento da habilitação; 
IV – o cumprimento da exigência de que trata a legislação sobre trabalho 
infantil dar-se-á por meio de declaração firmada pelo licitante, na forma 
estabelecida no Decreto nº 4.358, de 5 de setembro de 2002; e 
V – a comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) 
e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:  
 
         Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
LG = ---------------------------------------------------------; 
  Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
                    Ativo Total 
SG = ----------------------------------------------------------; 
   Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
  Ativo Circulante 
LC = -----------------------; e 
         Passivo Circulante 
 
Parágrafo único. O fornecedor registrado no SICAF terá os índices, referidos 
no inciso V deste artigo calculados, automaticamente, pelo Sistema. 
Art. 44.  O instrumento convocatório deverá prever, também, que as 
empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em 
qualquer dos índices referidos no inciso V do art. 43 desta norma, quando 
da habilitação, deverão comprovar, considerados os riscos para a 
Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou 
o patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do art. 31 da Lei nº 
8.666, de 1993, como exigência para sua habilitação, podendo, ainda, ser 
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solicitada prestação de garantia na forma do § 1º do art. 56 do referido 
diploma legal, para fins de contratação.  
Art. 45.  A documentação relativa à qualificação técnica do fornecedor 
deverá ser prevista em cláusula editalícia específica, quando a situação 
demandada o exigir.  
Art. 46.  Os editais não poderão conter cláusulas que excedam às exigências 
contidas nos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993, salvo quando os assuntos 
estiverem previstos em legislação específica. 
 
 

Capítulo VIII 
Das disposições finais 

 
Art. 47.  O cadastramento estará permanentemente aberto aos interessados, 
devendo a inclusão ou exclusão do cadastro resultar do pedido do próprio 
fornecedor, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 25 
desta norma. 
Art. 48.  Se a regularização do fornecedor, no SICAF, não se efetivar em 
razão de greve, calamidade pública, fato de natureza grave ou problema 
com linha de transmissão de dados, que inviabilize o acesso ao Sistema, o 
Departamento de Logística e Serviços Gerais – DLSG comunicará o fato aos 
órgãos e entidades licitantes ou contratantes, orientando que recebam os 
documentos diretamente do interessado. 
Art. 49.  Os prazos previstos nesta norma serão contados na forma do art. 
110 da Lei nº 8.666, de 1993. 
Art. 50.  O DLSG publicará, anualmente, por intermédio da imprensa oficial 
e no Comprasnet, portaria de chamamento público para atualização dos 
registros existentes no SICAF e para o ingresso de novos interessados. 
Art. 51.  A SLTI disponibilizará, no sítio www.comprasnet.gov.br, o manual 
de cadastramento e demais elementos necessários ao registro cadastral e 
operacionalização no SICAF. 
Art. 52.  As empresas estrangeiras que não funcionem no País não serão 
cadastradas no SICAF, devendo a comissão de licitação ou o pregoeiro 
providenciar a análise dos documentos relativos à habilitação dessas 
empresas. 
§1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica às empresas estrangeiras, 
participantes de licitações processadas com recursos do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID e Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. 
§2º. No caso previsto no parágrafo anterior, o pregoeiro ou a comissão de 
licitação deverá cadastrar os fornecedores estrangeiros interessados, no 
SICAF.  

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2010



793 
 

Art. 53.  Os casos omissos serão resolvidos por intermédio do Departamento 
de Logística e Serviços Gerais da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação. 
Art. 54.  Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir do dia 18 de 
janeiro de 2011. 
Art. 55.  Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o 
cumprimento do disposto no art. 31 desta norma, a contar da data de 
publicação desta Instrução Normativa. 
Art. 56.  Revogam-se a Instrução Normativa SAF nº 13, de 21 de outubro de 
1994, a Instrução Normativa MARE nº 5, de 21 de julho de 1995, a Instrução 
Normativa MARE nº 7, de 16 de novembro de 1995, a Instrução Normativa 
MARE nº 4, de 16 de fevereiro de 1996, a Instrução Normativa MARE nº 9, 
de 16 de abril de 1996 e a Instrução Normativa MP nº 1, de 17 de maio de 
2001. 
MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS SANTOS 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2009 

INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 03, DE 15 DE OUTUBRO DE 
2009 

(DOU 16.10.2009) 

 
 

Altera a Instrução Normativa nº 
02, de 30 de abril de 2008 

 
O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de 
suas atribuições que lhe conferem o Decreto nº 6.081, de 12 de abril de 2007 
e considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994 e 
no Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997, resolve: 
 
Art. 1º. A IN nº 02, de 30 de abril de 2008, passa a vigorar com as seguintes 
modificações: 

"Art.2º ......................................................................................................................  
Parágrafo único. 
...................................................................................................................................  
I - (revogado). 
II–
................................................................................................................................". 
"Art.3º ......................................................................................................................  
§3º. As licitações por empreitada de preço global, em que serviços 
distintos, ou serviços e materiais independentes, são agrupados em um 
único lote, devem ser excepcionais, somente admissíveis quando, 
comprovada e justificadamente, houver necessidade de inter-relação entre 
os serviços contratados, gerenciamento centralizado ou implicar 
vantagem para a Administração, observando-se o seguinte:". 
"Art.6º ..................................................................................................................... . 
§1º. A prestação de serviços de que trata esta Instrução Normativa não 
gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a 
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta.  
§2º. O objeto da contratação será definido de forma expressa no edital de 
licitação e no contrato, exclusivamente como prestação de serviços , sendo 
vedada a utilização da contratação de serviços para a contratação de mão 
de obra, conforme dispõe o art. 37, inciso II, da Constituição da República 
Federativa do Brasil. 
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§3º. A contratação deverá ser precedida e instruída com plano de 
trabalho, aprovado pela autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a 
quem esta delegar competência, e conterá, no mínimo: 
I - justificativa da necessidade dos serviços;  
II - relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser 
contratada; 
III - demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de 
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, 
materiais ou financeiros disponíveis.". 
"Art.7º....................................................................................................................... 
§3º. As funções elencadas nas contratações de prestação de serviços 
deverão observar a nomenclatura estabelecida no Código Brasileiro de 
Ocupações - CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.". 
"Art.11. ....................................................................................................................  
§4º. Para a adoção do Acordo de Nível de Serviço é preciso que exista 
critério objetivo de mensuração de resultados, preferencialmente pela 
utilização de ferramenta informatizada, que possibilite à Administração 
verificar se os resultados contratados foram realizados nas quantidades e 
qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados efetivamente 
obtidos.". 
"Art. 13. A Administração não se vincula às disposições contidas em 
Acordos e Convenções Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, 
tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos 
sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos 
relacionados ao exercício da atividade.". 
"Art.15......................................................................................................................  
I-................................................................................................................................ 
c) conexão entre a contratação e o planejamento existente, sempre que 
possível; 
d) agrupamento de itens em lotes, quando houver; 
................................................................................................................................... 
IV-............................................................................................................................. 
b) ordem de execução, quando couber; procedimentos, metodologias e 
tecnologias a serem empregadas, quando for o caso; 
................................................................................................................................... 
XIV - ......................................................................................................................... 
c) relação do material adequado para a execução dos serviços com a 
respectiva especificação, admitindo-se, excepcionalmente, desde que 
devidamente justificado, a indicação da marca nos casos em que essa 
exigência for imprescindível ou a padronização for necessária, 
recomendando-se que a indicação seja acompanhada da expressão "ou 
similar", sempre que 
possível;.................................................................................................................".  
"Art.19. ...................................................................................................................  
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I-................................................................................................................................ 
II - cláusula específica para vedar a contratação de uma mesma empresa 
para dois ou mais serviços licitados, quando, por sua natureza, esses 
serviços exigirem a segregação de funções, tais como a de executor e 
fiscalizador, assegurando a possibilidade de participação de todos 
licitantes em ambos os itens, e estabelecendo a ordem de adjudicação 
entre eles; 
................................................................................................................................... 
IX - a exigência da indicação, quando da apresentação da proposta, dos 
acordos ou convenções coletivas que regem as categorias profissionais 
vinculadas à execução do serviço, quando for o caso; 
X - a forma como será contada a periodicidade para a concessão das 
repactuações, nas contratações de serviços continuados com dedicação 
exclusiva de mão de obra, conforme definido no art. 30 desta Instrução 
Normativa; 
................................................................................................................................... 
XVII - regra estabelecendo que, nas eventuais prorrogações contratuais, os 
custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da 
contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação; 
XVIII - disposição prevendo que a execução completa do contrato só 
acontecerá quando o contratado comprovar o pagamento de todas as 
obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada, quando da 
contratação de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de 
obra; e 
XIX - exigência de garantia, com validade de 3 (três) meses após o término 
da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação 
efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, para 
os serviços continuados com uso intensivo de mão de obra com dedicação 
exclusiva, com a previsão expressa de que a garantia somente será 
liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas 
rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que caso esse 
pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da 
vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas 
verbas trabalhistas diretamente pela Administração, conforme 
estabelecido no art. 19-A, inciso IV desta Instrução Normativa. 
XX - menção expressa aos dispositivos de tratamento diferenciado e 
favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte que serão 
observados na licitação, conforme previsto na Lei Complementar nº 123, 
de 2006 e no Decreto nº 6.204, de 2007; 
XXI - a possibilidade de prorrogação contratual para os serviços 
continuados, respeitado o disposto no art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 
1993; 
XXII - o critério de reajuste de preços, observado o disposto no art. 40, 
inciso XI da Lei nº 8.666, de 1993; admitindo-se a adoção de índices 
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específicos ou setoriais para as contratações de serviço continuado sem a 
dedicação exclusiva da mão de obra. 
................................................................................................................................... 
§2º..........................................................................................................................; e 
V - exigir ou atribuir pontuação para experiência em atividades 
consideradas secundárias ou de menor relevância para a execução do 
serviço. 
§3º ............................................................................................................................. 
I - a relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos 
para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de 
inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da 
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso 
I e 42, §§ 2º a 6º da Lei nº 5.764, de 1971; 
................................................................................................................................... 
V ...................................................................................... ......................................... 
VI  - .......................................................................................................................... 
VII - a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme 
dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas 
da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.". 
"Art. 19-A Em razão da súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, 
o edital poderá conter ainda as seguintes regras para a garantia do 
cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços 
continuados com dedicação exclusiva da mão de obra:  
I - previsão de que os valores provisionados para o pagamento das férias, 
13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada serão 
depositados pela Administração em conta vinculada específica, conforme 
o disposto no anexo VII desta Instrução Normativa, que somente será 
liberada para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas 
seguintes condições:  
a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, 
quando devidos; 
b) parcialmente, pelo valor correspondente aos 1/3 de férias, quando dos 
gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato; c) parcialmente, 
pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias 
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o 
FGTS, quando da demissão de empregado vinculado ao contrato; 
d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas 
rescisórias; e 
e) o saldo restante, com a execução completa do contrato, após a 
comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado; 
II - a obrigação da contratada de, no momento da assinatura do contrato, 
autorizar a Administração contratante a fazer a retenção na fatura e o 
depósito direto dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de 
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Serviço - FGTS nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores da 
contratada, observada a legislação específica; 
III - previsão de que o pagamento dos salários dos empregados pela 
empresa contratada deverá ocorrer via depósito bancário na conta do 
trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte 
da Administração; e 
IV - a obrigação da contratada de, no momento da assinatura do contrato, 
autorizar a Administração contratante a fazer o desconto na fatura e o 
pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos 
trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações 
por parte da contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo 
das sanções cabíveis.". 
"Art.20......................................................................................................................  
I - o quantitativo de mão-de-obra a ser utilizado na prestação do serviço, 
devendo sempre adotar unidade de medida que permita a quantificação 
da mão de obra que será necessária à execução do serviço; 
II - (revogado); 
III - os benefícios, ou seus valores, a serem concedidos pela contratada aos 
seus empregados, devendo adotar os benefícios e valores previstos em 
acordo, dissídio ou convenção coletiva, como mínimo obrigatório, quando 
houver; 
IV - exigências de fornecimento de bens ou serviços não pertinentes ao 
objeto a ser contratado sem que exista uma justificativa técnica que 
comprove a vantagem para a Administração;  
.................................................................................................................................. . 
VI -exigência de comprovação de filiação a Sindicato ou a Associação de 
Classe, como condição de participação na licitação, exceto quando a lei 
exigir a filiação a uma Associação de Classe como condição para o 
exercício da atividade, como nos casos das profissões regulamentadas em 
Lei, tais como a advocacia, engenharia, medicina e contabilidade; 
..................................................................................................................................;  
IX - a obrigação do contratante de ressarcir as despesas de hospedagem e 
transporte dos trabalhadores da contratada designados para realizar 
serviços em unidades fora da localidade habitual de prestação dos 
serviços que não estejam previstos nem orçados no contrato; e 
X - quantitativos ou valores mínimos para custos variáveis decorrentes de 
eventos futuros e imprevisíveis, tais como o quantitativo de vale 
transporte a ser fornecido pela eventual contratada aos seus 
trabalhadores, ficando a contratada com a responsabilidade de prover o 
quantitativo que for necessário, conforme dispõe o art. 23 desta Instrução 
Normativa. § 1º 
................................................................................................................................... 
§2º. O disposto no inciso IX não impede a exigência no instrumento 
convocatório que os proponentes ofertem preços para as necessidades de 
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deslocamento na prestação do serviço, conforme previsto no inciso XIII do 
art. 15 desta Instrução Normativa.  
Art.23. ................................................................................ ...................................... 
§1º. O disposto no caput deve ser observado ainda para os custos 
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores 
providos para as despesas com despedida sem justa causa ou com o 
quantitativo de vale transporte. 
§2º. Caso a proposta apresente eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos que favoreça a contratada, este será revertido como 
lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de 
negociação para a eventual prorrogação contratual. ". 
"Art. 24. Quando a modalidade de licitação for pregão, a planilha de 
custos e formação de preços deverá ser entregue e analisada no momento 
da aceitação do lance vencedor, em que poderá ser ajustada, se possível, 
para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que 
não haja majoração do preço proposto".  
"Art.26......................................................................................................................  
Parágrafo único. Em consequência da padronização existente no mercado 
de TI, a maioria dos bens e serviços de tecnologia da informação estão 
aderentes a protocolos, métodos e técnicas preestabelecidos e conhecidos, 
sendo, portanto, via de regra, considerados comuns para fins de utilização 
da modalidade Pregão.". 
"Art. 29-A A análise da exeqüibilidade de preços nos serviços continuados 
com dedicação exclusiva da mão de obra do prestador deverá ser 
realizada com o auxílio da planilha de custos e formação de preços, a ser 
preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final de preço. 
§1º. O modelo de Planilha de custos e formação de preços previsto no 
anexo III desta Instrução Normativa deverá ser adaptado às 
especificidades do serviço e às necessidades do órgão ou entidade 
contratante, de modo a permitir a identificação de todos os custos 
envolvidos na execução do serviço. 
§2º. Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a 
necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove 
que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação. 
§3º. É vedado ao órgão ou entidade contratante fazer ingerências na 
formação de preços privados, por meio da proibição de inserção de custos 
ou exigência de custos mínimos que não estejam diretamente 
relacionados à exeqüibilidade dos serviços e materiais ou decorram de 
encargos legais, tais como: 
I - impedir que as empresas incluam nos seus custos tributos ditos diretos, 
o que não encontra respaldo legal; 
II - impedir que a empresa venha a estabelecer em sua planilha custo 
relativo à reserva técnica; 
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III - exigir custo mínimo para a reserva técnica, lucro ou despesa 
administrativa; e 
IV - exigir custo mínimo para tributos ou encargos sociais variáveis que 
não estejam expressamente exigidos em Lei, tais como exigir custo 
mínimo para o imposto de renda - IRPJ ou para a contribuição sobre o 
lucro líquido - CSLL, já que a retenção na fatura da empresa significa 
mera substituição tributária, não sendo necessariamente o valor que será 
pago pela empresa no momento em que realizar sua declaração de IRPJ, 
no início do ano fiscal seguinte.".  
"Art. 29-B Se existirem indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, 
ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, o licitante 
deverá ser convocado para comprovar a exeqüibilidade da sua proposta, 
sob pena de desclassificação.  
§1º. A Administração poderá ainda efetuar diligências, na forma do § 3º 
do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação da 
exeqüibilidade da proposta do licitante, podendo adotar, dentre outros, os 
seguintes procedimentos:  
I - questionamentos junto à proponente para a apresentação de 
justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de 
inexeqüibilidade; 
II - verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças 
normativas em dissídios coletivos de trabalho; 
III - levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e 
Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social;  
IV - consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;  
V - pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
VI - verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 
Administração ou com a iniciativa privada;  
VII - pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais 
como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;  
VIII - verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo 
proponente; 
IX - levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 
órgãos de pesquisa; 
X - estudos setoriais; 
XI - consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou 
Municipal; 
XII - análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições 
excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação 
dos serviços; e 
XIII - demais verificações que porventura se fizerem necessárias.  
§2º. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências 
para aferir a exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2009



801 
 

apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita, cabendo 
à Administração avaliar a pertinência das alegações.  
§3º. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos 
preços ofertados para o mesmo item, e a inexeqüibilidade da proposta 
não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo 
possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de 
diligências para aferir a legalidade e exeqüibilidade da proposta, exceto se 
houver justificativa razoável.". 
"Art. 30-A Nas contratações de serviço continuado, o contratado não tem 
direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme 
estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993. 
§1º. Quando da prorrogação contratual, o órgão ou entidade contratante 
deverá: 
I - assegurar-se de que os preços contratados continuam compatíveis com 
aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da 
contratação mais vantajosa, em relação à realização de uma nova licitação; 
e 
II - realizar a negociação contratual para a redução/eliminação dos custos 
fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou 
pagos no primeiro ano da contratação, sob pena de não renovação do 
contrato. 
§2º. A Administração não poderá prorrogar o contrato quando:  
I - os preços estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas 
Portarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-
se a negociação para redução de preços; ou 
II - a contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da 
União ou do próprio órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos.". 
"Art.34. .................................................................................................................... 
§5º. ............................................................................................................................ 
I- ............................................................................................................................. .. 
a) a prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme 
dispõe o art. 195, § 3º da Constituição federal sob pena de rescisão 
contratual; 
b) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, caso a Administração 
não esteja realizando os depósitos diretamente, conforme estabelecido no 
instrumento convocatório;  
................................................................................................................................... 
h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por 
lei; 
i) comprovação do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e 
Emprego das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: 
a RAIS e a CAGED; 
................................................................................................................................". 
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"Art. 34-A O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não 
manutenção das condições de habilitação pelo contratado deverá dar 
ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo 
vedada a retenção de pagamento se o contratado não incorrer em 
qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento. 
Parágrafo único. A Administração poderá conceder um prazo para que a 
contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de 
habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé 
ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação". 
"Art. 35. Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o 
pagamento pela contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de 
que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de 
serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. 
Parágrafo único. Até que a contratada comprove o disposto no caput, o 
órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia prestada, podendo 
ainda utilizá-la para o pagamento direto aos trabalhadores no caso da 
empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do 
encerramento da vigência contratual, conforme previsto no instrumento 
convocatório e no art. 19-A, inciso IV desta Instrução Normativa.". 
"Art. 36. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de 
Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, que deverá conter o 
detalhamento dos serviços executados, conforme disposto no art. 73 da 
Lei nº 8.666, de 1993, observado o disposto no art. 35 desta Instrução 
Normativa e os seguintes procedimentos: 
................................................................................................................................... 
§6º. A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções 
cabíveis, só deverá ocorrer quando o contratado:  
I - não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a 
qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 
II - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a 
execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior 
à demandada. 
§7º. O pagamento pela Administração das verbas destinadas ao 
pagamento das férias e 13º dos trabalhadores da contratada poderá 
ocorrer em conta vinculada, conforme estiver previsto no instrumento 
convocatório.". 
"Art. 37. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, 
deverá ser utilizada nas contratações de serviços continuados com 
dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o 
interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a 
proposta se referir, conforme estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.271, de 
1997. 
§1º. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, 
respeitada a anualidade disposta no caput, e que vier a ocorrer durante a 
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vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o 
equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 
37, inciso XXI da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo 
assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições 
efetivas da proposta. 
§2º. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem 
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços 
da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para 
discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em 
datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os 
custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. 
§3º. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, 
com datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em 
tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das 
categorias envolvidas na contratação. 
§4º. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, 
dissídio ou convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de 
custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.". 
"Art.38. .................................................................................. .................................. 
I - da data limite para apresentação das propostas constante do 
instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do 
serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e 
equipamentos necessários à execução do serviço; ou 
II - da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou 
equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a 
variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às 
datas-base destes instrumentos.". 
"Art. 39. Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será 
contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última 
repactuação".  
"Art. 40. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, 
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por 
meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do 
novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a 
repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação. 
...................................................................................................................................  
§2º. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de 
custos decorrente do mercado, esta somente será concedida mediante a 
comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se: 
I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da 
Administração; 
III - a nova planilha com a variação dos custos apresentada;  
IV - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de 
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e 
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V - (revogado). 
................................................................................................................................... 
§4º. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por 
meio de apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e 
financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação 
contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento. 
§5º. O prazo referido no § 3º ficará suspenso enquanto a contratada não 
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante 
para a comprovação da variação dos custos;  
................................................................................................................................... 
§7º. As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas 
durante a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a 
assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do 
contrato". 
"Art.41. 
................................................................................................................................... 
I - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 
II - ............................................................................................................................. 
III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente 
quando a repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra em que 
o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença 
normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser 
considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim 
como para a contagem da anualidade em repactuações futuras; 
§1º. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente 
para os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença 
porventura existente. 
§2º. (revogado). 
§3º. (revogado). 
§4º. (revogado).". 
"Art. 41-A As repactuações não interferem no direito das partes de 
solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos 
contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993". 
"Art. 41-B A empresa contratada para a execução de remanescente de 
serviço tem direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que 
fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus preços 
serem corrigidos antes do início da contratação, conforme determina o art. 
24, inciso XI da Lei nº 8.666, de 1993". 
"Art.44. .................................................................................................................... 
I - áreas internas: 
a) Pisos acarpetados: 600 m²; 
b) Pisos frios: 600 m²; 
c) Laboratórios: 330 m²; 
d) Almoxarifados/galpões: 1350 m²; 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2009



805 
 

e) Oficinas: 1200 m²; e 
f) Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão: 800 m². 
II - áreas externas: 
a) Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações: 1200 m²; 
b) Varrição de passeios e arruamentos: 6000 m²; 
c) Pátios e áreas verdes com alta freqüência: 1200 m²; 
d) Pátios e áreas verdes com média freqüência: 1200 m²; 
e) Pátios e áreas verdes com baixa freqüência: 1200 m²; e 
f) coleta de detritos em pátios e áreas verdes com freqüência diária: 
100.000 m2. 
III - esquadrias externas: 
a) face externa com exposição a situação de risco: 110 m²; 
b) face externa sem exposição a situação de risco: 220 m²;e 
c) face interna: 220 m². 
IV - áreas hospitalares e assemelhadas: 330m2.". 
"Art.50...................................................................................................................... 
III - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 
(dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; 
IV - 12 (doze) horas diurnas, de segunda feira a sexta feira, envolvendo 2 
(dois) vigilantes em turnos de 12(doze) x 36 (trinta e seis) horas; 
V - 12 (doze) horas noturnas, de segunda feira a sexta feira, envolvendo 2 
(dois) vigilantes em turnos de 12(doze) x 36 (trinta e seis) horas; 
................................................................................................................................... 
§4º. Os preços dos postos constantes dos incisos IV e V não poderão ser 
superiores aos preços dos postos equivalentes previstos nos incisos II e III, 
observado o previsto no Anexo III desta Instrução Normativa.". 
"Art. 51-A Os órgãos/entidades da Administração Pública Federal 
deverão realizar estudos visando otimizar os postos de vigilância, de 
forma a extinguir aqueles que não forem essenciais, substituir por 
recepcionistas aqueles que tenham como efetiva atribuição o atendimento 
ao público e definir diferentes turnos, de acordo com as necessidades do 
órgão ou entidade, para postos de escala 44h semanais, visando eliminar 
postos de 12 x 36h que ficam ociosos nos finais de semana". 
"Art. 51-B - É vedada:  
I - a licitação para a contratação de serviços de instalação, manutenção ou 
aluguel de equipamentos de vigilância eletrônica em conjunto com 
serviços contínuos de vigilância armada/desarmada ou de 
monitoramento eletrônico; ou 
II - a licitação para a contratação de serviço de brigada de incêndio em 
conjunto com serviços de vigilância. 
Parágrafo único. Os serviços de instalação e manutenção de circuito 
fechado de TV ou de quaisquer outros meios de vigilância eletrônica são 
serviços de engenharia, para os quais devem ser contratadas empresas 
que estejam registradas no CREA e que possuam profissional qualificado 
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em seu corpo técnico (engenheiro), detentor de atestados técnicos 
compatíveis com o serviço a ser executado". 
Art. 2º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 

ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS 

 
 

ANEXO 
 

"ANEXO I 
 

DEFINIÇÕES DOS TERMOS UTILIZADOS NA INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 

 
I - .............................................................................................................. .................... 
XX - REPACTUAÇÃO é a espécie de reajuste contratual que deve ser 
utilizada para serviços continuados com dedicação exclusiva da mão de 
obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, de modo a 
garantir a manutenção do equilíbrio econômico- financeiro do contrato, 
devendo estar prevista no instrumento convocatório com data vinculada à 
apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado e do 
acordo ou convenção coletiva ao qual o orçamento esteja vinculado para os 
custos decorrentes da mão de obra.;  
..................................................................................................................................". 
 
 

"ANEXO III-B 

 
QUADRO COM DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS E 

TRABALHISTAS 
 
Nota: (1) Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço 
contratado, inclusive adaptar rubricas e suas respectivas provisões e ou 
estimativas, desde que devidamente justificado.  
(2) As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em 
determinados serviços que não necessitem da dedicação exclusiva dos 
trabalhadores da contratada para com a Administração. 
 
Grupo "A": 
01 - INSS (____%)R$ 
02 - SESI ou SESC (____%)R$ 
03 - SENAI ou SENAC (____%)R$ 
04 - INCRA (____%)R$ 
05 - salário educação (____%)R$ 
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06 - FGTS (____%)R$ 
07 - seguro acidente do trabalho (____%)R$ 
08 - SEBRAE (____%)R$ 
 
Grupo "B": 
09 - férias (____%)R$ 
10 - auxílio doença (____%)R$ 
11 - licença maternidade (____%)R$ 
12 - licença paternidade (____%)R$ 
13 - faltas legais (____%)R$ 
14 - acidente de trabalho (____%)R$ 
15 - aviso prévio (____%)R$ 
16 - 13º salário (____%)R$ 
 
 
Grupo "C" 
17 - aviso prévio indenizado (____%)R$ 
18 - indenização adicional (____%)R$ 
19 - indenização (rescisões sem justa causa) (____%)R$ 
 
Grupo "D": 
20 - incidência dos encargos do grupo "A" sobre os itens do grupo "B" 
(____%)R$ 
 
Grupo "E": 
21 - incidência dos encargos do grupo "A" 
sobre o item 17 do Grupo "C" ( ____ %) R$ 
 
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS - 
R$ _______,__ (__________________________) (___%) 
VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos 
Sociais): 
R$_____,_____ (_____________________________________)." 
 
 

"ANEXO IV 
 

GUIA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA 

 
1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é 
iniciada)  
................................................................................................................................... 
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1.4 O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo 
e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT). 
................................................................................................................................... 
2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura) 
...................................................................................................................................  
2.4 ......................................................................................................................... .... 
2.4.1 Realizar a retenção e o depósito do FGTS dos trabalhadores da 
contrata, caso exista autorização da empresa contratada, conforme 
definido no instrumento convocatório. (Redação dada pela IN 03/2009 SLTI-
MPOG, DOU 16.10.2009) 
 
 

 
"ANEXO V 

 
METODOLOGIA DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO ÁREAS INTERNAS 
................................................................................................................................... 
4. DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS São substâncias 
ou materiais destinados à higienização, desinfecção domiciliar, em 
ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no 
tratamento da água compreendendo : 
................................................................................................................................... 
4.3. - (Revogado); 
................................................................................................................................... 
5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
...................................................................................................................................  
5.16. - (revogado) 
................................................................................................................................". 
 
 

"ANEXO VII 
 

CONTA VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS 

 
1.1 As provisões realizadas pela Administração contratante para o 
pagamento dos encargos trabalhistas de que tratam este Anexo, em 
relação à mão de obra das empresas contratadas para prestar serviços de 
forma contínua, por meio de dedicação exclusiva de mão de- obra, serão 
destacadas do valor mensal do contrato e depositados em conta vinculada 
em instituição bancária oficial, bloqueada para movimentação e aberta em 
nome da empresa. 
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1.2. A movimentação da conta vinculada será mediante autorização do 
órgão ou entidade contratante, exclusivamente para o pagamento dessas 
obrigações. 
1.3 O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores 
das seguintes previsões:  
13º salário; 
Férias e Abono de Férias; 
Adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa; 
Impacto sobre férias e 13º salário. 
1.4 O órgão ou entidade contratante deverá firmar acordo de cooperação 
com instituição bancária oficial, que terá efeito subsidiário à presente 
instrução normativa, determinando os termos para a abertura da conta 
corrente vinculada. 
2.1 A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o contratante e 
a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos  
2.2 solicitação do contratante, mediante oficio, de abertura de conta 
corrente vinculada - bloqueada para movimentação -, no nome da 
empresa, conforme disposto no item 1;  
2.3 assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da regularização da 
conta corrente vinculada, de termo especifico da instituição financeira 
oficial que permita ao contratante ter acesso aos saldos e extratos, e 
vincule a movimentação dos valores depositados à autorização da 
Administração. 
3. O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança 
ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior 
rentabilidade. 
4. Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 
mencionados no item 1.3, depositados em conta vinculada deixarão de 
compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa. 
5. O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, 23,33% da 
remuneração mensal, deverá ser integralmente depositado durante a 
primeira vigência do contrato. 
6. Os editais deverão conter expressam ente as regras previstas neste 
anexo e um documento de autorização para a criação da conta vinculada, 
que deverá ser assinado pela contratada, nos termos do art. 19-A desta 
Instrução Normativa. 
7. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do contratante 
para utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento 
de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante 
a vigência do contrato. 
7.1 Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de 
eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a 
vigência do contrato, a empresa deverá apresentar ao contratante os 
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documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e 
seus respectivos prazos de vencimento. 
7.2 O contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da 
indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a 
movimentação, encaminhado a referida autorização à instituição 
financeira oficial no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da 
apresentação dos documentos comprobatórios da empresa. 
7.3 A autorização de que trata o item anterior deverá especificar que a 
movimentação será exclusiva para a transferência bancária para a conta 
corrente dos trabalhadores favorecidos.  
8. A empresa deverá apresentar ao contratante, no prazo máximo de três 
dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a 
quitação das obrigações trabalhistas. 
9. O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à empresa, no 
momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da 
categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação 
da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos 
ao serviço contratado. 
10. Os valores provisionados para atendimento do item 1.3 serão 
discriminados conforme tabela abaixo: 
 
RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS 
TRABALHISTAS - PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A 
REMUNERAÇÃO - VIGILÂNCIA E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
 

ITEM   

13º Salário 8,33% 

Férias e Abono de Férias  12,10% 

Adicional do FGTS Rescisão sem justa causa  5,00% 

Subtotal  25,43% 

Grupo A sobre Férias e 13º Salário *  7,39%  7,60% 7,82% 

Total 32,82%  33,03% 33,25% 

 
Aviso Prévio ao término do contrato: 23,33% da remuneração mensal = 
(7/30) x 100 
 
* Considerando as alíquotas de contribuição 1%, 2% ou 3%, referentes ao 
grau de risco de acidente do trabalho, previsto no art. 22, inciso II, da Lei nº 
8.212/91. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2009 

INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 04, DE 11 DE NOVEMBRO DE 
2009 

(DOU DE 12.11.2009) 

 
 

Altera a Instrução Normativa nº 
02, de 30 de abril de 2008. 

 
O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de 
suas atribuições que lhe conferem o Decreto nº 6.081, de 12 de abril de 2007 
e considerando o disposto na Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994 e 
no Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997, RESOLVE:  
 
Art. 1º. A IN nº 02, de 30 de abril de 2008, alterada pela Instrução 
Normativa nº 03, de 15 de outubro de 2009, passa a vigorar com as 
seguintes modificações: 
Art.23...........................................................................................................................  
§1º. o disposto no caput deve ser observado ainda para custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o 
quantitativo de vale transporte. 
Art. 29-B. (revogado) 
§1º. (revogado) 
I. - (revogado) 
II. - (revogado) 
III. - (revogado) 
IV. - (revogado) 
V.- (revogado) 
VI. - (revogado) 
VII. - (revogado) 
VIII. - (revogado) 
IX. - (revogado) 
X. - (revogado) 
XI - (revogado) 
XII - (revogado) 
XIII - (revogado) 
§2º. (revogado) 
§3º.(revogado) 
"Art.40 .................................................................................. ...................................... 
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§2º 
.................................................................................................................................... 
III. - (revogado) 
IV - a nova planilha com a variação dos custos apresentada; 
V - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de 
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e 
"Art. 44. 
............................................................................................................................... 
IV - fachadas envidraçadas: 110 m², observada a periodicidade prevista no 
Projeto Básico; e 
V - áreas hospitalares e assemelhadas: 330m2.". 
Art. 2º. Os anexos passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
 

"ANEXO III-C - Demais Custos 
Módulo: Demais componentes 

  

 Demais Componentes % Valor 

A Despesas Operacionais/administrativas   

B Lucro   

 Total de Demais Componentes   

 
 

Módulo: Tributos 
 

 Tributos % Valor 

A Tributos Federais   

 (especificar)   

B Tributos Estaduais/Municipais   

 Total de Demais Componentes   

 (especificar)   

C Outros tributos   

 (especificar)   

 Total de Tributos   

 
Nota: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor 

do faturamento." 
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"ANEXO V 
5.16.1. - (revogado)" 

 
Art. 3º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2010 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010 
(DOU 16.11.2010) 

 
 

Dispõe sobre o processo de 
contratação de Soluções de 
Tecnologia da Informação pelos 
órgãos integrantes do Sistema de 
Administração dos Recursos de 
Informação e Informática (SISP) 
do Poder Executivo Federal. 

 
 
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no 
uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.063, de 13 de janeiro 
de 2010, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
na Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002, no Decreto nº 1.048, de 21 de 
janeiro de 1994, no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, no Decreto nº 
3.555, de 8 de agosto de 2000, no Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 
2001, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e no Decreto nº 7.174, de 
12 de maio de 2010, resolve: 
 
Art. 1º. As contratações de Soluções de Tecnologia da Informação pelos 
órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos 
de Informação e Informática - SISP serão disciplinadas por esta Instrução 
Normativa. 
 
 

Capítulo I 
Das disposições gerais 

 
Art. 2º. Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 
I - Área Requisitante da Solução: unidade do órgão ou entidade que 
demande a contratação de uma Solução de Tecnologia da Informação; 
II - Área de Tecnologia da Informação: unidade setorial ou seccional do 
SISP, bem como área correlata, responsável por gerir a Tecnologia da 
Informação do órgão ou entidade; 
III - Equipe de Planejamento da Contratação: equipe envolvida no 
planejamento da contratação, composta por: 
a) Integrante Técnico: servidor representante da Área de Tecnologia da 
Informação, indicado pela autoridade competente dessa área; 
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b) Integrante Administrativo: servidor representante da Área 
Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área; 
c) Integrante Requisitante: servidor representante da Área Requisitante da 
Solução, indicado pela autoridade competente dessa área; 
IV - Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, técnicas e 
operacionais relacionadas ao processo de gestão do contrato, indicado por 
autoridade competente; 
V - Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da Área de 
Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade competente dessa área 
para fiscalizar tecnicamente o contrato; 
VI - Fiscal Administrativo do Contrato: servidor representante da Área 
Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área para 
fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos; 
VII - Fiscal Requisitante do Contrato: servidor representante da Área 
Requisitante da Solução, indicado pela autoridade competente dessa área 
para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional da Solução de 
Tecnologia da Informação; 
VIII - Preposto: funcionário representante da contratada, responsável por 
acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal 
junto à contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e 
responder as principais questões técnicas, legais e administrativas 
referentes ao andamento contratual; 
IX - Solução de Tecnologia da Informação: conjunto de bens e serviços de 
Tecnologia da Informação e automação que se integram para o alcance dos 
resultados pretendidos com a contratação; 
X - Requisitos: conjunto de especificações necessárias para definir a Solução 
de Tecnologia da Informação a ser contratada; 
XI - Documento de Oficialização da Demanda: documento que contém o 
detalhamento da necessidade da Área Requisitante da Solução a ser 
atendida pela contratação; 
XII - Análise de Viabilidade da Contratação: documento que demonstra a 
viabilidade técnica e econômica da contratação; 
XIII - Plano de Sustentação: documento que contém as informações 
necessárias para garantir a continuidade do negócio durante e após a 
implantação da Solução de Tecnologia da Informação, bem como após o 
encerramento do contrato; 
XIV - Estratégia da Contratação: documento contendo a definição de 
critérios técnicos, obrigações contratuais, responsabilidades e definições de 
como os recursos humanos e financeiros serão alocados para atingir o 
objetivo da contratação; 
XV - Análise de Riscos: documento que contém a descrição, a análise e o 
tratamento dos riscos e ameaças que possam vir a comprometer o sucesso 
em todas as fases da contratação; 
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XVI - Plano de Inserção: documento que prevê as atividades de alocação de 
recursos necessários para a contratada iniciar o fornecimento da Solução de 
Tecnologia da Informação; 
XVII - Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens: documento utilizado 
para solicitar à contratada a prestação de serviço ou fornecimento de bens 
relativos ao objeto do contrato; 
XVIII - Termo de Recebimento Provisório: declaração formal de que os 
serviços foram prestados ou os bens foram entregues, para posterior análise 
das conformidades de qualidade baseadas nos Critérios de Aceitação; 
XIX - Termo de Recebimento Definitivo: declaração formal de que os 
serviços prestados ou bens fornecidos atendem aos requisitos estabelecidos 
no contrato; 
XX - Critérios de Aceitação: parâmetros objetivos e mensuráveis utilizados 
para verificar se um bem ou serviço recebido está em conformidade com os 
requisitos especificados; 
XXI - Gestão: conjunto de atividades superiores de planejamento, 
coordenação, supervisão e controle, relativas às Soluções de Tecnologia da 
Informação que visam garantir o atendimento dos objetivos do órgão ou 
entidade; e 
XXII - Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI: instrumento de 
diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia 
da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de 
informação de um órgão ou entidade para um determinado período. 
Art. 3º. Em consonância com o art. 4º do Decreto nº 1.048, de 1994, o órgão 
central do SISP elaborará, em conjunto com os órgãos setoriais e seccionais 
do SISP, a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação - EGTI para a 
Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal, 
revisada e publicada anualmente, para servir de subsídio à elaboração dos 
PDTI pelos órgãos e entidades integrantes do SISP. 
Art. 4º. As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser 
precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado 
ao planejamento estratégico do órgão ou entidade. 
Parágrafo único. Inexistindo o planejamento estratégico formalmente 
documentado, será utilizado o documento existente no órgão ou entidade, a 
exemplo do Plano Plurianual ou instrumento equivalente, registrando no 
PDTI a ausência do planejamento estratégico do órgão ou entidade e 
indicando os documentos utilizados. 
Art. 5º. Não poderão ser objeto de contratação: 
I - mais de uma Solução de Tecnologia da Informação em um único 
contrato; e 
II - gestão de processos de Tecnologia da Informação, incluindo gestão de 
segurança da informação. 
Parágrafo único. O suporte técnico aos processos de planejamento e 
avaliação da qualidade das Soluções de Tecnologia da Informação poderá 
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ser objeto de contratação, desde que sob supervisão exclusiva de servidores 
do órgão ou entidade. 
Art. 6º. Nos casos em que a avaliação, mensuração ou fiscalização da 
Solução de Tecnologia da Informação seja objeto de contratação, a 
contratada que provê a Solução de Tecnologia da Informação não poderá 
ser a mesma que a avalia, mensura ou fiscaliza. 
Art. 7º. É vedado: 
I - estabelecer vínculo de subordinação com funcionários da contratada; 
II - prever em edital a remuneração dos funcionários da contratada; 
III - indicar pessoas para compor o quadro funcional da contratada; 
IV - demandar ao preposto que os funcionários da contratada executem 
tarefas fora do escopo do objeto da contratação; 
V - reembolsar despesas com transporte, hospedagem e outros custos 
operacionais, que devem ser de exclusiva responsabilidade da contratada; 
VI - prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da 
Administração na gestão interna dos fornecedores; e 
VII - prever em edital exigência que os fornecedores apresentem, em seus 
quadros, funcionários capacitados ou certificados para o fornecimento da 
Solução, antes da contratação. 
 
 

Capítulo II 
Do processo de contratação 

 
Art. 8º. As contratações de Soluções de Tecnologia da Informação deverão 
seguir três fases: 
I - Planejamento da Contratação; 
II - Seleção do Fornecedor; e 
III - Gerenciamento do Contrato. 
 
 

Seção I 
Planejamento da contratação 

 
Art. 9º. A fase de Planejamento da Contratação terá início com o 
recebimento pela Área de Tecnologia da Informação do Documento de 
Oficialização da Demanda, a cargo da Área Requisitante da Solução, que 
conterá no mínimo: 
I - necessidade da contratação, considerando os objetivos estratégicos e as 
necessidades corporativas da instituição, bem como o seu alinhamento ao 
PDTI; 
II - explicitação da motivação e demonstrativo de resultados a serem 
alcançados com a contratação da Solução de Tecnologia da Informação; 
III - indicação da fonte dos recursos para a contratação; e 
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IV - indicação do Integrante Requisitante para composição da Equipe de 
Planejamento da Contratação. 
§1º. Após o recebimento do Documento de Oficialização da Demanda, a 
Área de Tecnologia da Informação indicará o Integrante Técnico para 
composição da Equipe de Planejamento da Contratação. 
§2º. O Documento de Oficialização da Demanda será encaminhado à 
autoridade competente da Área Administrativa, que deverá: 
I - decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação; 
II - indicar o Integrante Administrativo para composição da Equipe de 
Planejamento da Contratação, quando da continuidade da contratação; e 
III - instituir a Equipe de Planejamento da Contratação, conforme exposto 
no art. 2º, inciso III. 
§3º. A Equipe de Planejamento da Contratação deverá acompanhar e apoiar, 
no que for determinado pelas áreas responsáveis, todas as atividades 
presentes nas fases de Planejamento da Contratação e Seleção do 
Fornecedor. 
Art. 10. A fase de Planejamento da Contratação consiste nas seguintes 
etapas: 
I - Análise de Viabilidade da Contratação; 
II - Plano de Sustentação; 
III - Estratégia da Contratação; 
IV - Análise de Riscos; e 
V - Termo de Referência ou Projeto Básico. 
Parágrafo único. Os documentos resultantes das etapas elencadas nos 
incisos I a IV poderão ser consolidados em um único documento, a critério 
da Equipe de Planejamento da Contratação. 
Art. 11. A Análise de Viabilidade da Contratação será realizada pelos 
Integrantes Técnico e Requisitante, compreendendo as seguintes tarefas: 
I - definição e especificação dos requisitos, conforme os arts. 12 e 13 desta 
Instrução Normativa, a partir da avaliação do Documento de Oficialização 
da Demanda e do levantamento de: 
a) demandas dos potenciais gestores e usuários da Solução de Tecnologia 
da Informação; 
b) soluções disponíveis no mercado; e 
c) análise de projetos similares realizados por outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública; 
II - identificação das diferentes soluções que atendam aos requisitos, 
considerando: 
a) a disponibilidade de solução similar em outro órgão ou entidade da 
Administração Pública; 
b) as soluções existentes no Portal do Software Público Brasileiro 
(http://www.softwarepublico.gov.br); 
c) a capacidade e alternativas do mercado, inclusive a existência de software 
livre ou software público; 
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d) a observância às políticas, premissas e especificações técnicas definidas 
pelos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e-PING e 
Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico - e-MAG, conforme as 
Portarias Normativas SLTI nº 5, de 14 de julho de 2005, e nº 3, de 7 de maio 
de 2007; 
e) a aderência às regulamentações da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de 
agosto de 2001, quando houver necessidade de utilização de certificação 
digital; e 
f) a observância às orientações, premissas e especificações técnicas e 
funcionais definidas pelo Modelo de Requisitos para Sistemas 
Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil, 
quando o objetivo da solução abranger a gestão de documentos 
arquivísticos digitais e não digitais, conforme Resolução do CONARQ nº 25, 
de 27 de abril de 2007; 
g) o orçamento estimado; 
III - análise e comparação entre os custos totais de propriedade das soluções 
identificadas, levando-se em conta os valores de aquisição dos ativos, 
insumos, garantia e manutenção; 
IV - escolha da Solução de Tecnologia da Informação e justificativa da 
solução escolhida, que contemple, no mínimo: 
a) descrição sucinta, precisa, suficiente e clara da Solução de Tecnologia da 
Informação escolhida, indicando os bens e serviços que a compõem; 
b) alinhamento em relação às necessidades de negócio e requisitos 
tecnológicos; e c) identificação dos benefícios a serem alcançados com a 
solução escolhida em termos de eficácia, eficiência, efetividade e 
economicidade; 
V - avaliação das necessidades de adequação do ambiente do órgão ou 
entidade para viabilizar a execução contratual, que servirá de subsídio para 
o Plano de Inserção, abrangendo no que couber: 
a) infraestrutura tecnológica; 
b) infraestrutura elétrica; 
c) logística; 
d) espaço físico; 
e) mobiliário; e 
f) outras que se apliquem. 
Parágrafo único. A Análise de Viabilidade da Contratação será aprovada e 
assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação. 
Art. 12. Compete ao Integrante Requisitante definir, quando aplicáveis, os 
seguintes requisitos,: 
I - de negócio, que independem de características tecnológicas e que 
definem as necessidades e os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia 
da Informação; 
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II - de capacitação, que definem a necessidade de treinamento, de carga 
horária e de materiais didáticos; 
III - legais, que definem as normas com as quais a Solução de Tecnologia da 
Informação deve estar em conformidade; 
IV - de manutenção, que independem de configuração tecnológica e que 
definem a necessidade de serviços de manutenção preventiva, corretiva, 
evolutiva e adaptativa; 
V - temporais, que definem datas de entrega da Solução de Tecnologia da 
Informação contratada; 
VI - de segurança, juntamente com o Integrante Técnico; e 
VII - sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a Solução de 
Tecnologia da Informação deve atender para estar em conformidade com 
costumes, idiomas e ao meio ambiente, dentre outros. 
Art. 13. Compete ao Integrante Técnico especificar, quando aplicáveis, os 
seguintes requisitos tecnológicos: 
I - de arquitetura tecnológica, composta de hardware, software, padrões de 
interoperabilidade, linguagens de programação, interfaces, dentre outros; 
II - de projeto e de implementação, que estabelecem o processo de 
desenvolvimento de software, técnicas, métodos, forma de gestão, de 
documentação, dentre outros; 
III - de implantação, que definem o processo de disponibilização da solução 
em ambiente de produção, dentre outros; 
IV - de garantia e manutenção, que definem a forma como será conduzida a 
manutenção e a comunicação entre as partes envolvidas; 
V - de capacitação, que definem o ambiente tecnológico dos treinamentos a 
serem ministrados, os perfis dos instrutores, dentre outros; 
VI - de experiência profissional da equipe que projetará, implementará e 
implantará a Solução de Tecnologia da Informação, que definem a natureza 
da experiência profissional exigida e as respectivas formas de comprovação 
dessa experiência, dentre outros; 
VII - de formação da equipe que projetará, implementará e implantará a 
Solução de Tecnologia da Informação, que definem cursos acadêmicos e 
técnicos, formas de comprovação dessa formação, dentre outros; 
VIII - de metodologia de trabalho; 
IX - de segurança da informação; e 
X - demais requisitos aplicáveis. 
Parágrafo único. Os requisitos tecnológicos citados neste artigo deverão ser 
especificados em conformidade àqueles definidos no art. 12. 
Art. 14. O Plano de Sustentação será elaborado pelos Integrantes Técnico e 
Requisitante, contendo no mínimo: 
I - recursos materiais e humanos necessários à continuidade do negócio; 
II - continuidade do fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação 
em eventual interrupção contratual; 
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III - atividades de transição contratual e encerramento do contrato, que 
incluem: 
a) a entrega de versões finais dos produtos e da documentação; 
b) a transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção 
da Solução de Tecnologia da Informação; 
c) a devolução de recursos; 
d) a revogação de perfis de acesso; 
e) a eliminação de caixas postais; 
f) outras que se apliquem. 
IV - estratégia de independência do órgão ou entidade contratante com 
relação à contratada, que contemplará, pelo menos: 
a) forma de transferência de conhecimento tecnológico; e 
b) direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de 
Tecnologia da Informação sobre os diversos documentos e produtos 
produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentação, os modelos de 
dados e as bases de dados, justificando os casos em que tais direitos não 
vierem a pertencer à Administração direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo Federal. 
Parágrafo único. O Plano de Sustentação será aprovado e assinado pela 
Equipe de Planejamento da Contratação. 
Art. 15. A Estratégia da Contratação será elaborada a partir da Análise de 
Viabilidade da Contratação e do Plano de Sustentação, contendo no 
mínimo: 
I - indicação, pelo Integrante Técnico, da Solução de Tecnologia da 
Informação a ser contratada; 
II - definição, pelo Integrante Técnico, das responsabilidades da contratada 
que não poderá se eximir do cumprimento integral do contrato mesmo 
havendo subcontratação; 
III - indicação, pela Equipe de Planejamento da Contratação, dos termos 
contratuais, observado o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo 
do estabelecido na Lei nº 8.666, de 1993, relativos a: 
a) fixação de procedimentos e Critérios de Aceitação dos serviços prestados 
ou bens fornecidos, abrangendo métricas, indicadores e valores mínimos 
aceitáveis; 
b) quantificação ou estimativa prévia do volume de serviços demandados 
ou quantidade de bens a serem fornecidos, para comparação e controle; 
c) definição de metodologia de avaliação da qualidade e da adequação da 
Solução de Tecnologia da Informação às especificações funcionais e 
tecnológicas; 
d) garantia de inspeções e diligências, quando aplicáveis, e suas formas de 
exercício; 
e) forma de pagamento, que será efetuado em função dos resultados 
obtidos; 
f) cronograma de execução física e financeira; 
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g) definição de mecanismos formais de comunicação a serem utilizados 
para troca de informações entre a contratada e a Administração; e 
h) definição clara e detalhada das sanções administrativas, de acordo com 
os arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 1993, juntamente com o art. 7º da Lei nº 
10.520, de 2002, observando: 
1. vinculação aos termos contratuais; 
2. proporcionalidade das sanções previstas ao grau do prejuízo causado 
pelo descumprimento das respectivas obrigações; 
3. as situações em que advertências ou multas serão aplicadas, com seus 
percentuais correspondentes, que obedecerão uma escala gradual para as 
sanções recorrentes; 
4. as situações em que o contrato será rescindido por parte da 
Administração devido ao não atendimento de termos contratuais, da 
recorrência de aplicação de multas ou outros motivos; 
5. as situações em que a contratada terá suspensa a participação em 
licitações e impedimento para contratar com a Administração; e 
6. as situações em que a contratada será declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a Administração, conforme previsto em Lei; 
IV - elaboração, pelos Integrantes Administrativo e Técnico, do orçamento 
detalhado em preços unitários, fundamentado em pesquisa no mercado, a 
exemplo de contratações similares, valores oficiais de referência, pesquisa 
junto a fornecedores ou tarifas públicas; 
V - elaboração, pelo Integrante Requisitante, da estimativa do impacto 
econômico-financeiro no orçamento do órgão ou entidade, com indicação 
das fontes de recurso; 
VI - elaboração, pela Equipe de Planejamento da Contratação, dos seguintes 
modelos de documentos: 
a) termo de compromisso, contendo declaração de manutenção de sigilo e 
respeito as normas de segurança vigentes no órgão ou entidade, a ser 
assinado pelo representante legal da fornecedor; e 
b) termo de ciência da declaração de manutenção de sigilo e das normas de 
segurança vigentes no órgão ou entidade, a ser assinado por todos os 
empregados da contratada diretamente envolvidos na contratação; 
VII - definição, pelo Integrante Técnico, dos critérios técnicos de julgamento 
das propostas para a fase de Seleção do Fornecedor, observando o seguinte: 
a) a utilização de critérios correntes no mercado; 
b) a Análise de Viabilidade da Contratação; 
c) a possibilidade de considerar mais de um atestado relativo ao mesmo 
quesito de capacidade técnica, quando necessário para a comprovação da 
aptidão; 
d) a vedação da indicação de entidade certificadora, exceto nos casos 
previamente dispostos em normas do governo federal; 
e) a vedação de pontuação com base em atestados relativos à duração de 
trabalhos realizados pelo licitante; 
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f) a vedação de pontuação progressiva de mais de um atestado para o 
mesmo quesito de capacidade técnica; e 
g) a justificativa dos critérios de pontuação em termos do benefício que 
trazem para a contratante. 
§1º. Os documentos descritos no inciso VI do caput devem ser entregues 
pela contratada, devidamente assinados, na reunião inicial descrita no art. 
25, inciso I, alínea “b”. 
§2º. A aferição de esforço por meio da métrica homens-hora apenas poderá 
ser utilizada mediante justificativa e sempre vinculada à entrega de 
produtos de acordo com prazos e qualidade previamente definidos. 
§3º. É vedado contratar por postos de trabalho alocados, salvo os casos 
justificados mediante a comprovação obrigatória de resultados compatíveis 
com o posto previamente definido. 
§4º. Nas licitações do tipo técnica e preço, é vedado: 
I - incluir critérios de pontuação técnica que não estejam diretamente 
relacionados com os requisitos da Solução de Tecnologia da Informação a 
ser contratada ou que frustrem o caráter competitivo do certame; e 
II - fixar os fatores de ponderação das propostas técnicas e de preço sem 
justificativa. 
§5º. Nas licitações do tipo técnica e preço, deve-se: 
I - incluir, para cada atributo técnico da planilha de pontuação, sua 
contribuição percentual com relação ao total da avaliação técnica; e 
II - proceder a avaliação do impacto de pontuação atribuída em relação ao 
total de pontos, observando se os critérios de maior peso são de fato os mais 
relevantes e se a ponderação atende ao princípio da razoabilidade. 
§6º. A Estratégia da Contratação será aprovada e assinada pela Equipe de 
Planejamento da Contratação. 
Art. 16. A Análise de Riscos será elaborada pela Equipe de Planejamento da 
Contratação contendo os seguintes itens: 
I - identificação dos principais riscos que possam comprometer o sucesso 
dos processos de contratação e de gestão contratual; 
II - identificação dos principais riscos que possam fazer com que a Solução 
de Tecnologia da Informação não alcance os resultados que atendam às 
necessidades da contratação; 
III - mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais 
relacionados a cada risco identificado; 
IV - definição das ações previstas a serem tomadas para reduzir ou eliminar 
as chances de ocorrência dos eventos relacionado a cada risco; 
V - definição das ações de contingência a serem tomadas caso os eventos 
correspondentes aos riscos se concretizem; e 
VI - definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos 
procedimentos de contingência. 
§1º. A análise de riscos permeia todas as etapas da fase de Planejamento da 
Contratação e será consolidada no documento final Análise de Riscos. 
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§2º. A Análise de Riscos será aprovada e assinada pela Equipe de 
Planejamento da Contratação. 
Art. 17. O Termo de Referência ou Projeto Básico será elaborado a partir da 
Análise de Viabilidade da Contratação, do Plano de Sustentação, da 
Estratégia da Contratação e da Análise de Riscos. 
§1º. O Termo de Referência ou Projeto Básico será elaborado pela Equipe de 
Planejamento da Contratação e conterá, no mínimo, as seguintes 
informações: 
I - definição do objeto, conforme art. 11, inciso IV, alínea “a”; 
II - fundamentação da contratação, conforme art. 9º, incisos I e II e art. 11, 
inciso IV; 
III - descrição da Solução de Tecnologia de Informação, conforme art. 15, 
inciso I; 
IV - requisitos da solução, conforme art. 11, inciso I; 
V - modelo de prestação de serviços ou de fornecimento de bens, conforme 
art. 13, inciso VIII; 
VI - elementos para gestão do contrato, conforme art. 15, inciso III, arts. 25 e 
26; 
VII - estimativa de preços, conforme art. 15, inciso IV; 
VIII - adequação orçamentária, conforme art. 15, inciso V; 
IX - definições dos critérios de sanções, conforme art. 15, inciso III, alínea 
“h”; e 
X - critérios de seleção do fornecedor, conforme art. 15, inciso VII. 
§2º. A Equipe de Planejamento da Contratação avaliará a viabilidade de 
parcelamento da Solução de Tecnologia da Informação a ser contratada, em 
tantos itens quanto sejam tecnicamente possíveis e suficientes. 
§3º. A Equipe de Planejamento da Contratação avaliará, ainda, a 
necessidade de licitações e contratações separadas para os itens que, devido 
a sua natureza, possam ser divididos em tantas parcelas quantas se 
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação 
com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado 
e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala, 
conforme disposto no art. 23, § 1° da Lei n° 8.666/93. 
§4º. O Termo de Referência ou Projeto Básico será assinado pela Equipe de 
Planejamento da Contratação e 
aprovado pelas autoridades competentes. 
Art. 18. É obrigatória a execução da fase de Planejamento da Contratação, 
independentemente do tipo de contratação, inclusive nos casos de: 
I - inexigibilidade; 
II - dispensa de licitação ou licitação dispensada; 
III - criação ou adesão à Ata de Registro de Preços; e IV - contratações com 
uso de verbas de organismos internacionais, como Banco Mundial, Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, e outros; 
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Art. 19. O Termo de Referência ou Projeto Básico, a critério da Área 
Requisitante da Solução ou da Área de Tecnologia da Informação, poderá 
ser disponibilizado em consulta ou audiência pública, a fim de avaliar a 
completude e a coerência da especificação dos requisitos, a adequação e a 
exequibilidade dos critérios de aceitação. 
 
 

Seção II 
Seleção do fornecedor 

 
Art. 20. A fase de Seleção do Fornecedor observará as normas pertinentes, 
incluindo o disposto na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, no 
Decreto nº 2.271, de 1997, no Decreto nº 3.555, de 2000, no Decreto nº 3.931, 
de 2001, no Decreto nº 5.450, de 2005 e no Decreto nº 7.174, de 2010. 
Parágrafo único. Em consequência da padronização existente no mercado 
de Tecnologia da Informação, é recomendada a utilização da modalidade 
Pregão para as contratações de que trata esta Instrução Normativa, 
conforme os arts. 1° e 2° da Lei nº 10.520, de 2002, preferencialmente na 
forma eletrônica, de acordo com o Decreto nº 5.450, de 2005. 
Art. 21. A fase de Seleção do Fornecedor terá início com o encaminhamento 
do Termo de Referência ou Projeto Básico pela Área de Tecnologia da 
Informação à Área de Licitações. 
Art. 22. Caberá a Área de Licitações conduzir as etapas da fase de Seleção 
do Fornecedor. 
Art. 23. Caberá a Área de Tecnologia da Informação, com a participação do 
Integrante Técnico, durante a fase de Seleção do Fornecedor: 
I - analisar as sugestões feitas pelas Áreas de Licitações e Jurídica para o 
Termo de Referência ou Projeto Básico e demais documentos; 
II - apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de Licitação na resposta 
aos questionamentos ou às impugnações dos licitantes; e 
III - apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de Licitação na análise e 
julgamento das propostas e dos recursos apresentados pelos licitantes. 
Art. 24. A fase de Seleção do Fornecedor se encerrará com a assinatura do 
contrato e com a nomeação do: 
I - Gestor do Contrato; 
II - Fiscal Técnico do Contrato; 
III - Fiscal Requisitante do Contrato; e 
IV - Fiscal Administrativo do Contrato. 
§1º. As nomeações descritas neste artigo serão realizadas pela autoridade 
competente da Área Administrativa, observado o disposto nos incisos IV, V, 
VI e VII do Art. 2º; 
§2º. Os Fiscais Técnico, Requisitante e Administrativo do Contrato serão, 
preferencialmente, os Integrantes da Equipe de Planejamento da 
Contratação; 
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§3º. A Equipe de Planejamento da Contratação será automaticamente 
destituída quando da assinatura do contrato. 
 
 

Seção III 
Gerenciamento do contrato 

 
Art. 25. A fase de Gerenciamento do Contrato visa acompanhar e garantir a 
adequada prestação dos serviços e o fornecimento dos bens que compõem a 
Solução de Tecnologia da Informação durante todo o período de execução 
do contrato e compreende as seguintes tarefas: 
I - início do contrato, que abrange: 
a) elaboração do Plano de Inserção da contratada, observando o disposto no 
art. 11, inciso V desta norma, pelo Gestor do Contrato e pelos Fiscais 
Técnico, Administrativo e Requisitante do Contrato, que contemplará no 
mínimo: 
1. o repasse à contratada de conhecimentos necessários à execução dos 
serviços ou ao fornecimento de bens; e 
2. a disponibilização de infraestrutura à contratada, quando couber; 
b) realização de reunião inicial convocada pelo Gestor do Contrato com a 
participação dos Fiscais Técnico, Requisitante e Administrativo do 
Contrato, da contratada e dos demais intervenientes por ele identificados, 
cuja pauta observará, pelo menos: 
1. presença do representante legal da contratada, que apresentará o 
preposto da mesma; 
2. entrega, por parte da contratada, do termo de compromisso e do termo de 
ciência, conforme art. 15, inciso VI; 
3. esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de 
gerenciamento do contrato; 
II - encaminhamento formal de Ordens de Serviço ou de Fornecimento de 
Bens pelo Gestor do Contrato ao preposto da contratada, que conterão no 
mínimo: 
a) a definição e a especificação dos serviços a serem realizados ou bens a 
serem fornecidos; 
b) o volume de serviços a serem realizados ou a quantidade de bens a serem 
fornecidos segundo as métricas definidas em contrato; 
c) o cronograma de realização dos serviços ou entrega dos bens, incluídas 
todas as tarefas significativas e seus respectivos prazos; e 
d) a identificação dos responsáveis pela solicitação na Área Requisitante da 
Solução. 
III - monitoramento da execução, que consiste em: 
a) confecção e assinatura do Termo de Recebimento Provisório, a cargo do 
Fiscal Técnico do Contrato, quando da entrega do objeto resultante de cada 
Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens; 
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b) avaliação da qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e 
justificativas, de acordo com os Critérios de Aceitação definidos em 
contrato, a cargo dos Fiscais Técnico e Requisitante do Contrato; 
c) identificação de não conformidade com os termos contratuais, a cargo dos 
Fiscais Técnico e Requisitante do Contrato; 
d) verificação de aderência aos termos contratuais, a cargo do Fiscal 
Administrativo do Contrato; 
e) verificação da manutenção das condições classificatórias referentes à 
pontuação obtida e à habilitação técnica, a cargo dos Fiscais Administrativo 
e Técnico do Contrato; 
f) encaminhamento das demandas de correção à contratada, a cargo do 
Gestor do Contrato; 
g) encaminhamento de indicação de sanções por parte do Gestor do 
Contrato para a Área Administrativa; 
h) confecção e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo para fins de 
encaminhamento para pagamento, a cargo do Gestor e do Fiscal 
Requisitante do Contrato, com base nas informações produzidas nas alíneas 
“a” a “g” deste inciso; 
i) autorização para emissão de nota(s) fiscal(is), a ser(em) encaminhada(s) 
ao preposto da contratada, a cargo do Gestor do Contrato; 
j) verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para 
fins de pagamento, a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato; 
k) verificação da manutenção da necessidade, economicidade e 
oportunidade da contratação, a cargo do Fiscal Requisitante do Contrato; 
l) verificação de manutenção das condições elencadas no Plano de 
Sustentação, a cargo dos Fiscais Técnico e Requisitante do Contrato; 
m) encaminhamento à Área Administrativa de eventuais pedidos de 
modificação contratual, a cargo do Gestor do Contrato; e 
n) manutenção do Histórico de Gerenciamento do Contrato, contendo 
registros formais de todas as ocorrências positivas e negativas da execução 
do contrato, por ordem histórica, a cargo do Gestor do Contrato; 
IV - transição contratual, quando aplicável, e encerramento do contrato, que 
deverá observar o Plano de Sustentação. 
§1º. No caso de substituição ou inclusão de empregados por parte da 
contratada, o preposto deverá entregar termo de ciência assinado pelos 
novos empregados envolvidos na execução contratual, conforme art. 15, 
inciso VI. 
§2º. Para cada contrato, deverá haver pelo menos uma Ordem de Serviço ou 
de Fornecimento de Bens, ou tantas quantas forem necessárias para 
consecução do objeto contratado. 
Art. 26. No caso de aditamento contratual, o Gestor do Contrato deverá, 
com base na documentação contida no Histórico de Gerenciamento do 
Contrato e nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e 
oportunidade da contratação, encaminhar à Área Administrativa, com pelo 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2010



828 
 

menos 60 dias de antecedência do término do contrato, documentação 
explicitando os motivos para tal aditamento. 
Art. 27. Os softwares resultantes de serviços de desenvolvimento deverão 
ser catalogados pela contratante e, sempre que aplicável, disponibilizados 
no Portal do Software Público Brasileiro de acordo com o regulamento do 
Órgão Central do SISP. 
 
 

Capítulo III 
Das disposições finais 

 
Art. 28. Aplica-se subsidiariamente às contratações de que trata esta norma 
o disposto na Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, que 
disciplina as contratações de serviços gerais. 
Art. 29. As Áreas de Compras, Licitações e Contratos dos órgãos e entidades 
apoiarão as atividades da contratação, de acordo com as suas atribuições 
regimentais. 
Art. 30. As normas dispostas nesta Instrução Normativa deverão ser 
aplicadas nas prorrogações contratuais, ainda que de contratos assinados 
antes desta IN. 
Parágrafo único. Nos casos em que os ajustes não forem considerados 
viáveis, o órgão ou entidade deverá justificar esse fato, prorrogar uma única 
vez pelo período máximo de 12 (doze) meses e imediatamente iniciar novo 
processo de contratação. 
Art. 31. Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir de 2 de janeiro 
de 2011. 
Art. 32. Esta Instrução Normativa revogará a Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 4, de 19 de maio de 2008, em 2 de janeiro de 2011. 
MARIA DA GLÓRIA GUIMARÃES DOS SANTOS 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2009 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009 
DOU 18.12.2009 

 
 

Altera a Instrução Normativa nº 
02, de 30 de abril de 2008. 

 
 
O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de 
suas atribuições que lhe conferem o Decreto nº 6.081, de 12 de abril de 2007 
e considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 1.094, de 23 de março de1994 e 
no Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997, resolve: 
 
Art. 1º. A IN Nº 02, de 30 de abril de 2008, alterada pela Instrução 
Normativa Nº 03, de 15 de outubro de 2009, passa a vigorar com as 
seguintes modificações: 

"Art. 19-A ............................................................................... 
I -............................................................................................................ 
b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, 
quando dos gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato;" 
"Art. 38................................................................................... 
................................................................................................ 
Parágrafo Único. (revogado)" 
"Anexo V 
5.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 
fornecendo todos os materiais, inclusive sacos plásticos para 
acondicionamento de detritos e,equipamentos, ferramentas e utensílios 
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica,normas e legislação;” 

Art. 3º. (sic) Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 
ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS 
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 08/AGU 

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 08/AGU, DE 1º DE ABRIL DE 2009 

 
 
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe 
conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 
10 de fevereiro de 1993, considerando o que consta do Processo nº 
00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientação normativa, de 
caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 
da Lei Complementar nº 73, de 1993: 
O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES 
ENQUADRA-SE NO CONCEITO DE SERVIÇO PREVISTO NO INC. II DO 
ART. 6º DA LEI Nº 8.666, DE 1993.  
INDEXAÇÃO: FORNECIMENTO. PASSAGEM AÉREA. PASSAGEM 
TERRESTRE. CONTRATAÇÃO. SERVIÇO. 
REFERÊNCIA: Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 2008; Nota 
AGU/GV nº 10/2005. 
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI 
DOU 07.04.2009 
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NOTA TÉCNICA Nº 01/2008 – SEFTI/TCU 

NOTA TÉCNICA Nº 01/2008 – SEFTI/TCU 

 
Brasília, 18 de setembro de 2008.  
 

Assunto: Conteúdo mínimo do 
projeto básico ou termo de 
referência para contratação de 
serviços de tecnologia da 
informação – TI.  

 
1. DO OBJETIVO  
 
1.1 Apresentar a legislação vigente, firmando entendimento da Sefti sobre o 
conteúdo mínimo de um projeto básico ou termo de referência para as ações 
de controle cujo objeto seja a contratação de serviços de TI.  
 
 
2. DA MOTIVAÇÃO  
 

2.1 A existência de grande quantidade de instrumentos normativos 
regulando as contratações de serviços de TI pelos entes públicos, associada 
à grande quantidade de interpretações contidas nas Decisões do TCU, STF, 
TST entre outros, é uma das causas de falta de padronização e baixa 
qualidade de projetos básicos e termos de referência, ensejando maior risco 
de ocorrência de irregularidades, conforme vem sendo apontando nos 
processos relativos a tais contratações apreciados pelo TCU.  
 
2.2 Da mesma forma, a não sistematização do conteúdo mínimo de um 
projeto básico ou termo de referência para contratação de serviços de TI 
dificulta a análise de processos nas secretarias desta Corte de Contas.  
 
 
3. DA ANÁLISE  
 
3.1 A legislação brasileira é complexa, e assim o será até que se realize a 
consolidação prevista no art. 13 da Lei Complementar nº 95/98, com 
redação dada pela Lei Complementar nº 107/2001. Notícia veiculada no site 
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da Câmara dos Deputados1 informa que se tratam de mais de 177 mil 
normativos em vigor.  
 
3.2 Trabalho realizado no contexto do TC 012.525/2007-7, divulgado no site 
da Sefti2 por determinação contida no Acórdão nº 1.934/2007-TCU-Plenário, 
evidencia a quantidade de normativos afetos à contratação de serviços de TI 
pelos entes públicos, associada à grande quantidade de interpretações 
contidas nas Decisões do TCU, STF, TST entre outros.  
 
3.3 O Plenário do TCU, por meio do item 9.7, do Acórdão nº 1.558/03-TCU-
Plenário, determinou à Segecex que apresentasse estudo contendo 
parâmetros para balizar as contratações de serviços de TI.  
 
3.4 Nesse contexto, a Sefti já identificou, nos processos que foram instruídos 
por seus analistas ao longo dos anos de 2007 e 2008, que a maioria dos 
problemas tratados nas representações e denúncias cujo objeto é contratação 
de serviços de TI decorre da má elaboração do projeto básico ou termo de 
referência.  
 
3.5 A Instrução Normativa nº 04/08, da Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
que disciplinará, a partir de 02.01.2009, a contratação de serviços de TI pela 
Administração Pública Federal - APF, contemplou, em seu art. 17, as 
informações mínimas que o projeto básico ou termo de referência deve 
conter. Tal dispositivo foi incluído no normativo devido à sugestão 
oferecida pela Sefti, por ocasião da consulta pública a qual a minuta da 
norma foi exposta.  
 
3.6 Entretanto, ainda que o dispositivo enumere o que seriam os capítulos 
do projeto básico ou termo de referência, nada menciona sobre seu 
conteúdo, lacuna que esta Nota Técnica objetiva preencher.  
 
3.7 Registre-se que, em decorrência de assistir ao TCU o poder 
regulamentar, nos termos do art. 3º, da Lei nº 8.443/92, esta Corte pode, 
posteriormente, firmar entendimento no sentido de disciplinar esse 
conteúdo mínimo.  
 
 
 
 

                                            
1 Localizada em http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=99345, 
acessada em 21.05.2008. 
2 http://www.tcu.gov.br/fiscalizacaoti 
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4. DA FUNDAMENTAÇÃO  

 
4.1 Lei n.º 8.443/92, art. 3º.  
 
4.2 Acórdão nº 1.558/03-TCU-Plenário, item 9.7.  
 
4.3 Instrução Normativa nº 04/08 – SLTI, art. 17.  
 
 
5. DO ENTENDIMENTO DA SEFTI  

 
5.1. O conteúdo dos projetos básicos ou termos de referência, elaborados 
para a contratação de serviços de tecnologia da informação, pelos entes da 
Administração Pública Federal, devem conter, no mínimo, os tópicos a 
seguir.  
 

I. Declaração do objeto, que: a. deve ser exclusivamente 
considerado prestação de serviços (Decreto nº 2.271/97, art. 3º); 
b. não pode ser caracterizado exclusivamente como 
fornecimento de mão-de-obra (Decreto nº 2.271/97, art. 4º, 
inciso II).  

II. Fundamentação da necessidade da contratação, contendo no 
mínimo:  
 
a. justificativa da necessidade do serviço (Decreto nº 2.271/97, 
art. 2º, inciso I 3  
 
b. relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a 
ser contratada (Decreto nº 2.271/97, art. 2º, inciso II);  
 
c. demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos 
de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos 
humanos, materiais ou financeiros disponíveis (Decreto nº 
2.271/97, art. 2º, inciso III);  
 
d. indicação precisa de com quais elementos (e.g., objetivos, 
iniciativas, ações) das estratégias institucionais e de Tecnologia 
da Informação a contratação pretendida está alinhada (Decreto-
Lei nº 200/67, art. 6º, inciso I c/c itens 9.1.1 do Acórdão nº 
1.558/03, 9.3.11 do Acórdão nº 2.094/04 e 9.1.9 do Acórdão nº 
2.023/05, todos do Plenário do TCU).  
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III. Requisitos da contratação, limitando-se àqueles indispensáveis 
à execução do objeto pretendido (Lei nº 8.666/93, art. 6º, inciso 
IX, letra “d” c/c art. 3º, § 1, inciso I).  

 
IV. Modelo para prestação dos serviços, contendo no mínimo:  

 
a. estudos preliminares com a apresentação das soluções 
existentes no mercado para atendimento à demanda, e a 
justificativa pela escolha daquela que será contratada (Lei nº 
8.666/93, art. 6º, inciso IX);  
 
b. identificação da solução de TI como um todo, composta pelo 
conjunto de todos os serviços, produtos e outros elementos 
necessários e que se integram para o alcance dos resultados 
pretendidos com a contratação (Lei nº 8.666/93, art. 8º);  
 
c. justificativa para o parcelamento ou não do objeto, levando 
em consideração a viabilidade técnica e econômica para tal, a 
necessidade de aproveitar melhor as potencialidades do 
mercado e a possível ampliação da competitividade do certame, 
sem perda de economia de escala (Súmula TCU nº 247; Lei nº 
8.666/93, art. 8º c/c art. 23, §§ 1º e 2º);  
 
d. no caso do parcelamento do objeto, justificativa da escolha 
dentre as formas admitidas, quais sejam, a utilização de 
licitações distintas, a adjudicação por itens, a permissão de 
subcontratação de parte específica do objeto (Lei nº 8.666/93, 
art. 72) ou a permissão para formação de consórcios (Lei nº 
8.666/93, art. 33).  
 
e. definição da forma de execução dos serviços, sendo 
preferencial a execução indireta com medição por resultados, 
ou justificado nos autos a impossibilidade de sua adoção 
(Decreto nº 2.271, art. 3º, § 1º).  
 

V. Mecanismos de gestão do contrato, contendo no mínimo:  
 
a. definição de quais setores do ente participarão na execução 
da fiscalização do contrato, e a responsabilidade de cada um 
deles (Lei nº 8.666/93, art. 67);  
 
b. protocolo de interação entre contratante e contratada, com 
relação aos eventos possíveis de ocorrer no contrato (Lei nº 
8.666/93, art. 6º, inciso IX, letra "e”);  
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c. procedimentos para mensuração, faturamento e pagamento 
dos serviços prestados (Lei nº 8.666/93, art. 6º, inciso IX, letra 
"e”);  
 
d. definição do método para quantificar o volume de serviços 
demandados, para fins de comparação e controle (Lei nº 
8.666/93, art. 6º, inciso IX, letra "e” c/c Decreto nº 2.271/97, art. 
3º, § 1º c/c Acórdão nº 786/06-TCU-Plenário, itens 9.4.3.1 e 
9.4.3.2);  
 
e. definição do método de avaliação da adequação às 
especificações e da qualidade dos serviços, com vistas à 
aceitação e pagamento, cujos critérios devem abranger métricas, 
indicadores e valores aceitáveis (Lei nº 8.666/93, art. 6º, inciso 
IX, letra "e” c/c Acórdão nº 786/06-TCU-Plenário, itens 9.4.3.1 e 
9.4.3.3);  
 
f. modelo do instrumento que será utilizado no controle dos 
serviços solicitados e recebidos (Lei nº 8.666/93, art. 6º, IX, "e” 
c/c Decreto nº 2.271/97, art. 3º, § 1º c/c Acórdão nº 786/06-
TCU-Plenário, item 9.4.3.4);  
 
g. lista de verificação que permita identificar se todas as 
obrigações do contratado foram cumpridas antes do ateste do 
serviço (Lei nº 8.666/93, art. 6º, IX, letra "e” c/c Cobit 4.1, item 
ME 2.4 - Controle de auto-avaliação);  
 
h. regras para aplicação das penalidades, observando os 
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prudência (Lei 8.666/93, art. 55, VII, VIII e IX);  
i. garantias contratuais necessárias (Lei nº 8.666/93, art. 55, VI).  

VI. Estimativa do preço, que deve ser:  
 
a. realizada com base em informações de diversas fontes, 
estando justificado nos autos, o método utilizado, bem como as 
fontes dos dados que a subsidiaram (Lei nº 8.666/93, art. 6º, IX, 
"f” c/c itens 32 a 36 do voto do Acórdão nº 2.170/07-TCU-
Plenário);  
 
b. detalhada em seus custos unitários (Lei nº 8.666/93, art. 7º, § 
2º, inciso II)  
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c. detalhada em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários (Lei nº 8.666/93, art. 7º, §2º);  
 

VII. Forma de seleção do fornecedor, contendo no mínimo:  
 
a. caracterização do serviço como comum ou não (Lei nº 
10.520/02, art. 1º, parágrafo único);  
 
b. justificativa para o tipo e a modalidade de licitação a serem 
utilizados;  
 
c. definição pela aplicação ou não do direito de preferência, 
previsto no art. 44, da Lei Complementar nº 123/06 e no art. 3º, 
da Lei nº Lei nº 8.248/91;  
 
d. no caso de contratações diretas, as justificativas previstas no 
art. 26 da Lei nº 8.666/93.  
 

VIII. Critérios que serão utilizados na seleção do fornecedor, 
contendo no mínimo:  
 
a. critérios de habilitação, com respectivas justificativas para 
cada um deles (Lei nº 8.666/93, art. 30 c/c art. 3º, § 1º c/c art. 
44, § 1º); Carlos Renato Araujo Braga  
 
b. critérios técnicos obrigatórios, com respectivas justificativas 
para cada um deles (Lei nº 8.666/93, art. 3º, § 1º e inciso I c/c 
art. 44, § 1º);  
 
c. no caso de licitações tipo técnica e preço ou melhor técnica, os 
critérios técnicos pontuáveis, com respectivas justificativas para 
cada um deles (Lei nº 8.666/93, art. 3º, § 1º e inciso I c/c art. 44, 
§ 1º);  
 
d. no caso de licitações tipo técnica e preço ou melhor técnica, 
planilha contendo, para cada atributo técnico da planilha de 
pontuação, sua contribuição percentual com relação ao total da 
avaliação técnica (Acórdão nº 1.910/07 – TCU – Plenário, itens 
9.2.3 e 9.2.4);  
 
e. critério de aceitabilidade de preços unitários e globais (Lei nº 
8.666/93, art. 40, X);  
 

NOTA TÉCNICA Nº 01/2008 – SEFTI/TCU



837 
 

f. critério de julgamento que será utilizado (Lei nº 8.666/93, art. 
45);  
 

IX. Adequação orçamentária (Lei nº 8.666/93, art. 7º, § 2º, inciso 
III).  
 

 
 

Assinou o original 
 
 

_____________________________________ 
Carlos Renato Araujo Braga 

Diretor 
De acordo. 
 

 
Assinou o original 

 
 

_____________________________________ 
Cláudio Souza Castello Branco 

Secretário 
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APÊNDICE 

[1]  
 
Decreto-lei n.º 200/67  
 
Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes 
princípios fundamentais:  
 
I - Planejamento.  
 
 
[2]  
 
Lei n.º 8.248/91  

 
Art. 3º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta ou 
indireta, as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e as demais 
organizações sob o controle direto ou indireto da União darão preferência, 
nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observada a 
seguinte ordem, a:  
 
 
[3]  
 
Lei n.º 8.666/93  
 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.  
 
§ 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 licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato;  
 
...  
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Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:  
...  
 
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes 
elementos:  
 
...  
 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a 
obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;  
 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas 
de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;  
 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;  
 
... 
 
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: 
 
... 
 
§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
 
... 
 
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o 
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem 
executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma; 
 
... 
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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. 
 
... 
 
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: 
 
§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão 
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade, sem perda da economia de escala.  
 
§ 2º Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos 
termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, 
serviço ou compra, há de corresponder licitação distinta, preservada a 
modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação.  
 
... 
 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e 
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 
 
..., 
 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
 
... 
 
Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em 
consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: 
 
... 
 
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, 
o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 
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execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o 
local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como 
para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o 
seguinte: 
 
... 
 
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, 
permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços 
mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de 
referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48; 
 
... 
 
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração 
os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem 
contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.  
 
§ 1º É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, 
secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o 
princípio da igualdade entre os licitantes. 
 
... 
 
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 previamente estabelecidos no ato convocatório 
e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.  
 
...  
 
§ 1º É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, 
secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o 
princípio da igualdade entre os licitantes. 
 
... 
 
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
 
... 
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VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando 
exigidas; 
 
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e 
os valores das multas; 
 
VIII - os casos de rescisão;  
 
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 desta Lei;  
 
... 
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. 
 
... 
 
Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, 
serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela 
Administração.  
 
... 
 
 
[4]  
 
Lei n.º 10.520/2002  

 
Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.  
 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e 
efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado. 
 
... 
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[5] 
 
Lei Complementar 123/2006  

 
Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte. 
 
 
[6]  
 
Decreto n.º 2.271/97 

 
Art. 2º A contratação deverá ser precedida e instruída com plano de 
trabalho aprovado pela autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a 
quem esta delegar competência, e que conterá, no mínimo:  
 
I - justificativa da necessidade dos serviços;  
 
II - relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser 
contratada;  
 
III - demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de 
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, 
materiais ou financeiros disponíveis.  
 
Art. 3º O objeto da contratação será definido de forma expressa no edital de 
licitação e no contrato exclusivamente como prestação de serviços.  
 
§ 1º Sempre que a prestação do serviço objeto da contratação puder ser 
avaliada por determinada unidade quantitativa de serviço prestado, esta 
deverá estar prevista no edital e no respectivo contrato, e será utilizada 
como um dos parâmetros de aferição de resultados. 
... 
 
Art. 4º É vedada a inclusão de disposições nos instrumentos contratuais que 
permitam: 
 
... 
 
II - caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão-de-obra; 
 
... 
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[7] 
 
Súmula 247 – TCU 

 
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, 
nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 
divisibilidade. 
 
 
[8] 
 
Acórdão 1.558/2003 – Plenário 
 
9.3.11. ao proceder a licitação de bens e serviços de informática, elabore 
previamente minucioso planejamento, realizado em harmonia com o 
planejamento estratégico da unidade e com o seu plano diretor de 
informática, em que fique precisamente definido, dentro dos limites 
exigidos na Lei nº 8.666/93, os produtos a serem adquiridos, sua 
quantidade e o prazo para entrega das parcelas, se houver entrega 
parcelada; o resultado do planejamento mencionado no item anterior deve 
ser incorporado a projeto básico, nos termos do art. 6º, IX, e 7º da Lei nº 
8.666/93, que deverá integrar o edital de licitação e o contrato; 
 
 
[9] 
 
Acórdão 2.094/2004 – Plenário 
 
9.1.1. todas as aquisições devem ser realizadas em harmonia com o 
planejamento estratégico da instituição e com seu plano diretor de 
informática, quando houver, devendo o projeto básico guardar 
compatibilidade com essas duas peças, situação que deve estar 
demonstrada nos autos referentes às aquisições;  
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[10] 
 
Acórdão 2.023/2005 – Plenário 

 
9.1.9. defina, em conjunto com as demais Secretarias do Ministério, um 
Plano Estratégico para a área de Tecnologia da Informação - TI, que propicie 
a alocação dos recursos conforme as necessidades e prioridades do negócio, 
conforme prevê ao item PO 1.1 do Cobit, e que observe a determinação 
contida no item 9.1.1 do Acórdão TCU n. 2.094/2004 - Plenário - TCU (item 
2.2 do relatório de auditoria); 
 
 
[11] 
 
Acórdão 786/2003 – Plenário 
9.4.3.1. a fixação dos procedimentos e dos critérios de mensuração dos 
serviços prestados, abrangendo métricas, indicadores, valores aceitáveis, 
etc.; 
 
9.4.3.2. a quantificação ou a estimativa prévia do volume de serviços 
demandados, para fins de comparação e controle; 
 
9.4.3.3. a definição de metodologia de avaliação da adequação às 
especificações e da qualidade dos serviços com vistas à aceitação e 
pagamento; 
 
9.4.3.4. a utilização de um instrumento de controle, geralmente consolidado 
no documento denominado “ordem de serviço” ou “solicitação de serviço”;  
 
 
[12] 
 
Acórdão 2.170/2007 – Plenário 
 
32. Esclareço que preço aceitável é aquele que não representa claro viés em 
relação ao contexto do mercado, ou seja, abaixo do limite inferior ou acima 
do maior valor constante da faixa identificada para o produto (ou serviço). 
Tal consideração leva à conclusão de que as estimativas de preços prévias às 
licitações, os valores a serem aceitos pelos gestores antes da adjudicação dos 
objetos dos certames licitatórios, bem como na contratação e posteriores 
alterações, por meio de aditivos, e mesmo os parâmetros utilizados pelos 
órgãos de controle para caracterizar sobrepreço ou superfaturamento em 
contratações da área de TI devem estar baseados em uma “cesta de preços 
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aceitáveis”. A velocidade das mudanças tecnológicas do setor exige esse 
cuidado especial.  
 
33. Esse conjunto de preços ao qual me referi como “cesta de preços 
aceitáveis” pode ser oriundo, por exemplo, de pesquisas junto a 
fornecedores, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos - 
inclusos aqueles constantes no Comprasnet -, valores registrados em atas de 
SRP, entre outras fontes disponíveis tanto para os gestores como para os 
órgãos de controle - a exemplo de compras/contratações realizadas por 
corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes àquelas da 
Administração Pública -, desde que, com relação a qualquer das fontes 
utilizadas, sejam expurgados os valores que, manifestamente, não 
representem a realidade do mercado.  
 
34. Assim, não somente os “preços praticados no âmbito da Administração 
Pública”, conforme redação dos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do acórdão recorrido, 
devem ser tomados como referência pelos gestores do MCT ao aferir os 
valores ofertados pelas empresas NT Systems e Redisul, mas sim todos 
aqueles considerados válidos - que não representem viés - para a faixa de 
preços aceitável. Cabe, portanto, retirar tal expressão dos mencionados 
subitens do Acórdão nº 2.400/2006 - Plenário, para que a pesquisa de preços 
a ser efetivada pelos gestores do Ministério, em conjunto com as 
contratadas, se amolde aos parâmetros considerados válidos pelo Tribunal 
(conforme indicados no item precedente deste voto).  
 
35. No que tange ao texto constante do item 10 do Voto Revisor apresentado 
pelo Ministro- Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, de que teria 
“ocorrido uma leitura inadequada de que os preços praticados na 
Administração Pública seriam o único parâmetro”, nota-se, a partir do 
raciocínio que desenvolvi nos itens precedentes, que os preços de 
contratação em órgãos públicos não podem, por um lado, ser ignorados, 
nem, por outro, serem utilizados como parâmetro único para se aferir 
sobrepreço ou superfaturamento. O que defendo, repito, é a construção de 
uma “cesta de preços aceitáveis” que auxiliem os gestores e os órgãos de 
controle a identificar quais preços podem ser considerados como sendo de 
mercado.  
 
36. Além disso, qualquer comparação deve ser feita em épocas próximas e, 
especialmente com relação a serviços, levando-se em conta as condições de 
contratação específicas de cada caso analisado (fatores a serem 
considerados: quantidade contratada, necessidade de parcelamento na 
entrega do produto, local de entrega do produto ou da prestação do serviço, 
impostos incidentes nesse local, exigências de qualificação da equipe 
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técnica, condições e local para prestação de assistência técnica pelo 
contratado, entre tantos outros).  
 
 
[13] 
 
Acórdão 1.910/2007 – Plenário 
 
9.2.3. em atenção ao princípio da eficiência e ao previsto no inciso I do § 1º 
do art. 3º da Lei nº 8.666/1993, nas contratações de fornecimento de serviços 
de tecnologia da informação, abstenha-se de utilizar indiscriminadamente 
critérios de pontuação que valorem apenas as experiências passadas dos 
licitantes, como aqueles aferidos pela apresentação de atestados de 
execução de serviços, e considere a existência de três grupos de critérios de 
pontuação: os baseados na experiência passada da licitante (por exemplo, 
atestados de execução de serviços), os baseados na sua situação atual (por 
exemplo, certificações) e os parâmetros de execução contratual que o 
licitante pode oferecer na sua proposta técnica (por exemplo, índice mensal 
máximo de defeitos no software), balanceando o peso de cada grupo de 
acordo com o tipo do objeto a ser contratado;  
 
9.2.4. em atenção aos princípios da transparência e da eficiência, faça 
constar nos editais de licitação do tipo "técnica e preço", para cada atributo 
técnico da planilha de pontuação técnica, além do número de pontos 
atribuídos pelo atendimento ao atributo, o total de pontos obtido pela 
multiplicação dos pontos atribuídos pelo peso do fator de pontuação, bem 
como o percentual deste total de pontos em relação ao total de pontos da 
avaliação técnica;  
 
 
[14] 
 
Cobit 4.1, item ME 2.4 – Controle de auto-avaliação 
 
ME 2.4 - Avaliar a completude e a efetividade dos controles internos da 
administração em processos de TI, políticas públicas e contratos, por meio 
de um programa contínuo de auto-avaliação (tradução livre). 
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NOTA TÉCNICA Nº 02/2008 - SEFTI/TCU 

NOTA TÉCNICA Nº 02/2008 - SEFTI/TCU 

 
Brasília, 11 de setembro de 2008 
 

Assunto: Uso do Pregão para 
aquisição de bens e serviços de 
Tecnologia de Informação. 

 
 
I DO OBJETIVO 

 
1. Apresentar, a partir do arcabouço legal e jurisprudencial, interpretação 
sistemática atualizada e consolidada sobre a modalidade e o tipo de 
licitação a serem adotados nas aquisições de bens e serviços de tecnologia 
da informação pela Administração Pública Federal, concluindo pela 
compatibilidade do uso de Pregão para este propósito. 
 
 
II DA MOTIVAÇÃO 

 
2. A evolução das normas relativas a licitações públicas na área de 
tecnologia da informação (TI), as evidentes vantagens do uso do Pregão 
pela Administração e o gradativo amadurecimento do mercado brasileiro 
de TI rumo a padrões de desempenho e qualidade bem estabelecidos 
sugerem que o conceito de bens e serviços comuns, constante da Lei nº 
10.520/2002, deve também englobar os bens e serviços comuns de 
tecnologia da informação. 
 
3. A presente Nota Técnica pretende contribuir para resolver os seguintes 
problemas:  
• Ainda há várias ocorrências de uso de interpretações legais já 
ultrapassadas para sustentar a utilização do tipo “técnica e preço” em 
licitações de bens e serviços de TI que podem ser considerados comuns, 
com possível prejuízo da eficiência e da economicidade para a 
Administração; 
• Ainda há algumas ocorrências de uso de tais interpretações legais 
ultrapassadas em instruções de processos no TCU, o que pode gerar 
dúvidas junto a gestores públicos e consultorias jurídicas; 
• Ainda há pressão de fornecedores de bens e serviços de TI no sentido de 
exigir o uso do tipo “técnica e preço” em licitações de informática, sob a 
alegação de obrigatoriedade legal, complexidade, criticidade etc., mas esse 
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tipo de licitação pode reduzir a competitividade e resultar em preços mais 
altos, em relação ao obtido com o uso do tipo “menor preço” na modalidade 
Pregão. 
 
 
III DOS ENTENDIMENTOS PROPOSTOS 
 

Entendimento I. A licitação de bens e serviços de tecnologia da informação 
considerados comuns, ou seja, aqueles que possuam padrões de 
desempenho e de qualidade objetivamente definidos pelo edital, com base 
em especificações usuais no mercado, deve ser obrigatoriamente realizada 
pela modalidade Pregão, preferencialmente na forma eletrônica. Quando, 
eventualmente, não for viável utilizar essa forma, deverá ser anexada a 
justificativa correspondente (Lei nº 10.520/2002, art. 1º; Lei nº 8.248/1991, 
art. 3º, § 3º; Decreto nº 3.555/2000, anexo II; Decreto nº 5.450/2005, art. 4º, e 
Acórdão nº 1.547/2004 - Primeira Câmara; Acórdão nº 2.471/2008-
TCUPlenário, item 9.2.1) 
 
Entendimento II. Devido à padronização existente no mercado, os bens e 
serviços de tecnologia da informação geralmente atendem a protocolos, 
métodos e técnicas pré-estabelecidos e conhecidos e a padrões de 
desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio 
de especificações usuais no mercado. Logo, via de regra, esses bens e 
serviços devem ser considerados comuns para fins de utilização da 
modalidade Pregão. (Lei nº 10.520/2002, art. 1º; Acórdão nº 2.471/2008-
TCU-Plenário, item 9.2.2) 
 
Entendimento III. Serviços de TI cuja natureza seja predominantemente 
intelectual não podem ser licitados por meio de pregão. Tal natureza é 
típica daqueles serviços em que a arte e a racionalidade humanas são 
essenciais para sua execução satisfatória. Não se trata, pois, de tarefas que 
possam ser executadas mecanicamente ou segundo protocolos, métodos e 
técnicas preestabelecidos e conhecidos. (Lei nº 8.666/1993, art. 46, caput; 
Acórdão nº 2.172/2008-TCUPlenário, declaração de voto; Acórdão nº 
2.471/2008-TCU-Plenário, item 9.2.3) 
 
Entendimento IV. Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços de 
tecnologia da informação nem o fato de eles serem críticos para a 
consecução das atividades dos entes da Administração descaracterizam a 
padronização com que tais objetos são usualmente comercializados no 
mercado. Logo, nem essa complexidade nem a relevância desses bens e 
serviços justificam o afastamento da obrigatoriedade de se licitar pela 
modalidade Pregão. (Lei nº 10.520/2002, art. 1º; Acórdão nº 1.114/2006 – 
Plenário; Acórdão nº 2.471/2008-TCU-Plenário, item 9.2.4) 
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Entendimento V. Nas aquisições mediante Pregão, o gestor deve avaliar a 
complexidade demandada na preparação das propostas pelos eventuais 
interessados e buscar definir o prazo mais adequado entre a data de 
publicação do aviso do Pregão e a de apresentação das propostas, a qual 
nunca poderá ser inferior a 8 dias úteis, de modo a garantir a isonomia entre 
os interessados que tenham acessado especificações do objeto 
antecipadamente, por terem colaborado na fase de planejamento pelo 
fornecimento das informações mercadológicas e técnicas necessárias, e os 
demais interessados. Desse modo, procurar-se-á ampliar a possibilidade de 
competição. (Lei nº 8.666/1993, art. 3º; Lei nº 10.520/2002, art. 4º, V; 
Acórdão nº 2.658/2007-TCU-Plenário; Acórdão nº 2.471/2008-TCU-
Plenário, item 9.2.5) 
 

Entendimento VI. A decisão de não considerar comuns determinados bens 
ou serviços de tecnologia da informação deve ser justificada nos autos do 
processo licitatório. Nesse caso, a licitação não poderá ser do tipo "menor 
preço”, visto que as licitações do tipo "menor preço” devem ser realizadas 
na modalidade Pregão. (Lei nº 8.666/1993, art. 15, III; Lei nº 10.520/2002, 
art. 1º; Decreto nº 5.450/2005, art. 4º; Acórdão nº 1.547/2004-TCU-Primeira 
Câmara; Acórdão nº 2.471/2008-TCU-Plenário, item 9.2.6) 
 
 
IV DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
Lei nº 10.520/2002 Acórdão nº 2.471/2008-TCU-Plenário 
Lei nº 9.610/1998 Acórdão nº 2.172/2008-TCU-Plenário 
Lei nº 9.609/1998 Acórdão nº 2.658/2007-TCU-Plenário 
Lei nº 8.666/1993 Acórdão nº 1.782/2007-TCU-Plenário 
Lei nº 8.248/1991 Acórdão nº 1.114/2006-TCU-Plenário 
Lei nº 7.232/1984 Acórdão nº 2.138/2005-TCU-Plenário 
Decreto nº 5.504/2005 Acórdão nº 2.138/2005-TCU-Plenário 
Decreto nº 5.450/2005 Acórdão nº 2.094/2004-TCU-Plenário 
Decreto nº 3.555/2000 Acórdão nº 1.547/2004-TCU-1ª Câmara 
Decreto nº 1.070/1994 Acórdão nº 1.182/2004-TCU-Plenário 
 Acórdão nº 740/2004 -TCU- Plenário com 

redação alterada pelo Acórdão nº 
1.299/2006-TCU-Plenário 

 Acórdão nº 313/2004-TCU-Plenário 
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V DA ANÁLISE 
 
V.1 Da origem e evolução do direito de preferência nas licitações de bens 
e serviços de TI e sua conexão com a escolha do tipo de licitação aplicável 
 

4. A instituição do Pregão como nova modalidade licitatória pela Lei nº 
10.520/2002, objetivando tornar as contratações mais ágeis e econômicas, 
trouxe um cenário novo para as contratações de TI. Atualmente, os bens e 
serviços de TI são cada vez mais licitados por Pregão, com evidentes 
vantagens de preço e ampliação do número de competidores que 
participam nos certames públicos. 
 
5. Porém, ainda é freqüente deparar com processos de contratação de bens e 
serviços de TI que encaminham licitações do tipo “técnica e preço” com 
base na sua obrigatoriedade legal decorrente do art. 45, § 4º da Lei nº 
8.666/1993: 
 

§ 4o Para contratação de bens e serviços de informática, a 
administração observará o disposto no art. 3o da Lei nº 8.248, 
de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores 
especificados em seu parágrafo 2o e adotando 
obrigatoriamente o tipo de licitação "técnica e preço", 
permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos 
indicados em decreto do Poder Executivo. (Lei 8.666/1993, art. 
45, § 4º, com a redação dada pela Lei nº 8.883/1994, grifo 
nosso) 

 
6. O aparente conflito dos dois dispositivos legais, Lei nº 8.666/1993 e nº 
10.520/2002, requer exegese sistemática que permita indicar, com 
segurança, os casos em que é aplicável o tipo “técnica e preço” (ou “melhor 
técnica”), pela modalidade adequada, e os casos em que é aplicável o uso do 
tipo “menor preço” pela modalidade Pregão. 
 
7. Embora o tipo “menor preço” seja a regra geral das licitações públicas, 
como se depreende do caput do art. 46 da Lei nº 8.666/1993, o mesmo não 
acontecia para as licitações da área de TI, como registrado no art. 45, § 4º da 
mesma lei. 
 
8. A razão dessa diferenciação encontra-se indicada no próprio texto do 
artigo: a observação da regra de preferência instituída pela Lei de 
Informática (Lei nº 8.248/1991, art. 3º). Ou seja, a obrigatoriedade do uso do 
tipo “técnica e preço” para as licitações de bens e serviços de TI decorria da 
necessidade de estimular o mercado interno de TI por meio do poder de 
compra do Estado. 
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9. Para entender a evolução do direito de preferência até hoje e o seu 
impacto na escolha do tipo de licitação de bens e serviços de TI é necessário 
remeter à formulação da Política Nacional de Informática. 
 
10. Na esfera federal, as aquisições de bens e serviços de TI seguiam as 
disposições gerais de licitações e contratos até 1984, ano em que foi 
instituída a Política Nacional de Informática (PNI), por meio da Lei nº 
7.232/1984, cujo objetivo era “a capacitação nacional nas atividades de 
informática, em proveito do desenvolvimento social, cultural, político, tecnológico e 
econômico da sociedade brasileira”, conforme o caput do seu art. 2º. Entre 
outros meios, essa capacitação se daria por meio da concessão de 
preferência nos certames licitatórios públicos em favor das empresas 
nacionais (art. 11 da Lei), segundo parâmetros propostos pelo Conselho 
Nacional de Informática e Automação (Conin) à Presidência da República. 
 

Art. 11. Os órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal, Direta e Indireta, as fundações instituídas ou mantidas 
pelo Poder Público e as demais organizações sob o controle 
direto ou indireto da União darão preferência nas aquisições 
de bens e serviços de informática aos produzidos por empresas 
nacionais. (Revogado pela Lei nº 8.248, de 1991) 

 
11. Posteriormente, a política de preferência para bens e serviços de 
informática produzidos por empresas nacionais foi confirmada pela Lei nº 
8.248/1991, restrita às situações em que ocorressem condições equivalentes 
de prazo de entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização, 
compatibilidade e desempenho, além do preço, entre as propostas dos 
licitantes. 
 

Art. 3º Os órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal, direta ou indireta, as fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público e as demais organizações sob o controle 
direto ou indireto da União, darão preferência, nas aquisições 
de bens e serviços de informática e automação, nos termos do § 
2º do art. 171 da Constituição Federal, aos produzidos por 
empresas brasileiras de capital nacional, observada a seguinte 
ordem: 
I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; 
II - bens e serviços produzidos no País, com significativo valor 
agregado local. 
§ 1º Na hipótese da empresa brasileira de capital nacional não 
vir a ser objeto desta preferência, dar-se-á aos bens e serviços 
fabricados no País preferência em relação aos importados, 
observado o disposto no § 2º deste artigo. 
§ 2º Para o exercício desta preferência, levar-se-á em conta 
condições equivalentes de prazo de entrega, suporte de 
serviços, qualidade, padronização, compatibilidade e 
especificação de desempenho e preço. (Lei nº 8 248/1991, 
redação original) 
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12. A Lei nº 8.666/1993 considerou relevante explicitar que a possibilidade 
de uso do direito de preferência exigia a comparação de fatores técnicos e, 
portanto, a realização de licitação do tipo “técnica e preço”. 
 

§ 4º Para contratação de bens e serviços de informática, a 
Administração Pública observará o disposto no art. 3º da Lei 

nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta, com a 
adoção da licitação de técnica e preço, os fatores especificados 
em seu § 2º. (Lei nº 8.666/1993, art. 45, § 4º, redação original, 
grifos nossos) 

 
13. Em seguida, o Decreto nº 1.070/1994 regulamentou o procedimento de 
aplicação do tipo “técnica e preço” às contratações de bens e serviços de TI. 
Esse Decreto também desobrigou a adoção do tipo “técnica e preço” nas 
aquisições de pequeno valor, pela modalidade Convite, o que criou uma 
inconsistência com o comando de “obrigatoriedade” dado no art. 45, § 4º da 
Lei nº 8.666/1993. 
 

§ 3° Nas licitações realizadas sob a modalidade de convite, 
prevista no art. 22, inciso III, da Lei n° 8.666/1993, o licitador 
não é obrigado a utilizar o tipo de licitação "técnica e preço". 
(Decreto nº 1.070/1994, art. 1º) 

 
14. Poucos meses depois, essa inconsistência foi sanada, mediante alteração 
do art. 45, § 4º da Lei nº 8.666/1993 para incluir a permissão de outro tipo 
de licitação nos casos previstos em decreto do Poder Executivo. 
 

§ 4o Para contratação de bens e serviços de informática, a 
administração observará o disposto no art. 3o da Lei nº 8.248, 
de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores 
especificados em seu parágrafo 2o e adotando 
obrigatoriamente o tipo de licitação "técnica e preço", 
permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos 
indicados em decreto do Poder Executivo. (Lei 8.666/1993, art. 
45, § 4º, redação dada pela Lei nº 8.883/1994, grifo nosso) 

 
15. O procedimento previsto no Decreto nº 1.070/1994 consiste na valoração 
técnica das propostas habilitadas usando de quatro a seis fatores técnicos, 
por meio de pontuação e ponderação, produzindo-se, em seguida, uma 
avaliação técnica resultante da ponderação entre o índice técnico e o índice 
de preço. Então, as propostas são comparadas, pre-qualificando-se aquelas 
cujas avaliações técnicas não se distanciam mais de 6% da proposta mais 
bem avaliada. Por fim, são consideradas equivalentes as propostas pre-
qualificadas cujos preços não excedam a 12% do menor preço entre elas. Às 
propostas equivalentes aplicavam-se ordenadamente os critérios de 
preferência elencados nos incisos I a VII do art. 5º do Decreto nº 1.070/1994. 
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16. A Lei nº 10.176/2001 prorrogou a política de incentivos da Lei de 
Informática (Lei nº 8.248/1991), mas revogou o seu artigo 1º, que aludia ao 
conceito de empresa brasileira de capital nacional, e que já estava 
tacitamente revogado desde a Emenda Constitucional nº 6/1995. Todavia, o 
direito de preferência, objeto do art. 3º, foi mantido, eliminando-se o vínculo 
com a origem do capital. Dos dois critérios de enquadramento de 
preferência previstos, o primeiro foi mantido intocado (“bens e serviços com 
tecnologia desenvolvida no País”), enquanto o segundo sofreu atualização do 
texto, passando de “bens e serviços produzidos no País, com significativo valor 
agregado local” para “bens e serviços produzidos de acordo com processo produtivo 
básico, na forma a ser definida pelo Poder Executivo”. 
 
17. Os incisos I a IV do art. 5º do Decreto nº 1.070/1994, que aludem ao 
revogado art. 1º da Lei nº 8.248/1991, ficaram, por conseqüência, 
derrogados. Subsiste, porém, a possibilidade de exercício do direito de 
preferência mediante a comprovação do uso de “tecnologia desenvolvida no 
país” ou de produção com “significativo valor agregado local”, que deve ser 
entendido como cumprimento de “processo produtivo básico”, uma vez que o 
Decreto nº 1.070/1994 não foi atualizado com a nova redação da Lei nº 
8.248/1991. 
 
18. É importante lembrar que a obrigatoriedade do uso do tipo “técnica e 
preço” insere-se no art. 45, § 4º da Lei nº 8.666/1993 em expressa 
decorrência do art. 3º da Lei nº 8.248/1991, ou seja, para fins de aplicação do 
direito de preferência. Assim, essa obrigatoriedade não é absoluta, porque 
não pode ser lida dissociadamente do direito de preferência previsto na Lei 
nº 8.248/1991. É precisamente como regulamento de ambas as leis que o 
Decreto nº 1.070/1994 criou a primeira exceção a tal obrigatoriedade: 
 

Art 1º [...] § 3° Nas licitações realizadas sob a modalidade de 
convite, prevista no art. 22, inciso III, da Lei n° 8.666/93, o 
licitador não é obrigado a utilizar o tipo de licitação "técnica 
e preço". (Decreto nº 1.070/1994, grifo nosso) 

 
19. Curiosamente, o Decreto nº 1.070/1994 não especificou procedimentos 
para exercício do direito de preferência nas licitações pela modalidade 
Convite quando adotado o tipo “menor preço”, criando a impressão de 
vácuo legal, resolvido da seguinte forma: considerando que, nas licitações 
de “menor preço”, todas as propostas técnicas classificadas são 
tecnicamente equivalentes (todas são adequadas para atender à necessidade 
da Administração), a equivalência das propostas se dará pelo empate no 
menor preço oferecido, cabendo o uso dos critérios de desempate previstos 
no art. 3º da Lei nº 8.248/1991 e art. 5º do Decreto nº 1.070/1994. 
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20. Posteriormente, a licitação pela modalidade Pregão foi positivada no 
ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória nº 2.026/2000 e 
regulamentada pelo Decreto nº 3.555/2000. Nesses instrumentos legais, o 
uso do Pregão destinava-se a bens e serviços comuns, considerados assim 
“aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado”, conforme 
dispõe o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002, em que se 
converteu a referida medida provisória. 
 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser 
adotada a licitação na modalidade de Pregão, que será regida 
por esta Lei. 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para 
os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. (Lei 
nº 10.520/2002) 

 
21. Um rol desses tipos de bens e serviços foi apresentado no Anexo II do 
Decreto nº 3.555/2000, com sucessivas alterações pelos Decretos nº 
3.693/2000 e nº 3.784/2001. 
 

ANEXO II 
CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS 
... 
2. Serviços de Apoio à Atividade de Informática 
2 2. Manutenção 
... 
27. Serviços de Telecomunicações de Dados 
28. Serviços de Telecomunicações de Imagem 
29. Serviços de Telecomunicações de Voz (Decreto nº 
3 555/2000, redação dada pelo Decreto nº 3.784/2001) 

 
22. Inicialmente, houve divergência de entendimento no TCU sobre o 
caráter desse rol, se seria exaustivo ou exemplificativo. Entretanto, 
prevaleceu o entendimento de que é apenas exemplificativo, conforme a 
jurisprudência e a doutrina: 
 

12. Aduzo que, como ressaltaram a unidade técnica e o Parquet 
especializado, o rol de bens discriminado no Anexo II do 
Decreto nº 3.555/2000 não é exaustivo. Nesse sentido, Marçal 
Justen Filho asseverou que: 
“Não se afigura cabível interpretar em termos rígidos o elenco 
contido no Anexo II. A ausência de rigidez se manifesta sob 
dois aspectos: em primeiro lugar, o elenco não é exaustivo. 
Qualquer objeto qualificável como comum, ainda que não 
conste do rol do Anexo II, pode ser contratado por meio de 
Pregão. Sob esse ângulo, a relação contida no Anexo II envolve 
um elenco mínimo, exemplificativamente indicado no 
Regulamento. Essa solução deriva da impossibilidade jurídica 
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de o conceito de bem ou serviço comum, contido no diploma 
legislativo, ser delimitado ou restringido através de 
regulamento.” (in Pregão - Comentários à Legislação do 
Pregão Comum e Eletrônico. São Paulo: Dialética, 2001. p. 32) 
13. Nesse mesmo sentido, consoante lembrado pelo eminente 
Procurador-Geral, Sidney Bittencourt afirmou que: “É cediço 
que a regulamentação, ora posta, não diz respeito somente ao 
elenco de bens e serviços comuns, listados no anexo II do 
Regulamento aprovado pelo Decreto, mas sim a todo o 
diploma.” (Comentários ao Decreto nº 3.555/2000 e ao 
Regulamento do Pregão. Temas & Idéias, Rio de Janeiro, p. 22). 
Os atualizadores da obra de Hely Lopes Meirelles, adotando 
essa mesma linha, asseveraram que: "O Decreto nº 3.555, de 
8 8 2000 (alterado pelo Decreto 3.693, de 20.12.2000), 
regulamenta a matéria, contendo, no Anexo II, a relação dos 
bens e serviços comuns. A lista é apenas exemplificativa e 
serve para orientar o administrador na caracterização do bem 
ou serviço comum. O essencial é que o objeto licitado possa ser 
definido por meio de especificações usuais no mercado" 
(Licitação e Contrato Administrativo. 13ª ed. 2002. p. 97). 
Ressalto que Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (in Sistema de 
Registro de Preços e Pregão. Belo Horizonte: Forum, 2003) e 
Adilson Abreu Dallari (in Administração Pública: Direito 
Administrativo, Financeiro e Gestão Pública - Prática, 
Inovações e Polêmicas. São Paulo: RT, 2002), entre outros, 
também defendem essa idéia. 
14. Note-se que este Tribunal já proferiu entendimento no 
sentido de que a lista de serviços constante do Anexo II do 
Decreto nº 3.555/2000 não é exaustiva (Acórdão nº 615/2003 - 
Primeira Câmara), verbis: "Por outro lado, o mencionado 
Decreto (3.555/2000) não caracteriza o serviço de locação de 
mão-de-obra como serviço comum, o que impossibilitaria a 
utilização da modalidade Pregão. No entanto, a nosso ver, a 
lista de serviços constante do Anexo II do Decreto 3.555/2000 
não é exaustiva, haja vista a impossibilidade de relacionar 
todos os bens e serviços comuns utilizados pela 
Administração." (Acórdão nº 313/2004 - Plenário) 
 
O Decreto nº 3.555/2000, ao definir o rol de bens e serviços 
comuns, que, como já se mostrou, tem caráter meramente 
exemplificativo, isto se for considerado que ainda está em 
vigor, pretendeu restringir a aquisição via Pregão a 
microcomputador de mesa ou portátil (notebook), monitor de 
vídeo e impressora. É evidente que muitos outros bens, 
tecnicamente considerados como de informática, como 
aparelho de fac-símile (fax), são comuns e podem, sem dúvida, 
ser adquiridos pelo Pregão. (JACOBY FERNANDES, Jorge 
Ulisses. Sistema de registro de preços e Pregão. Belo 
Horizonte: Forum, 2003, p. 439) 
 
O Decreto nº 3.555/2000, com as alterações promovidas pelos 
Decretos nº 3.693/2000 e nº 3.784/2001, trata com mais 
objetividade da matéria e estabelece quais são os bens e 
serviços comuns a serem licitados por Pregão. Segundo Justen 
Filho, o elenco estabelecido pelo decreto não é exaustivo, 
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constituindo-se em relação exemplicitativa. (DALLARI, 
Adilson Abreu. Administração pública: direito administrativo, 
financeiro e gestão pública - prática, inovações e polêmicas. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 142)  

 
23. Portanto, cabe ao gestor, em cada caso concreto, avaliar se o objeto a ser 
contratado se enquadra na definição de “comum”, constante na Lei nº 
10.520/2002, e justificar a sua decisão. 
 
24. Outra divergência decorreu de dúvidas sobre a extensibilidade do 
conceito de Pregão para bens e serviços comuns da área de TI, em 
contraposição à obrigatoriedade do uso do tipo “técnica e preço” constante 
da Lei nº 8.666/1993, art. 45, § 4º. 
 
25. Essa dúvida foi sanada com a edição da Lei nº 11.077/2004, que incluiu 
no art. 3º da Lei nº 8.248/1991 a possibilidade de aquisição de bens e 
serviços comuns da área de TI por meio de Pregão, restrito àqueles 
produzidos por meio de processo produtivo básico atestado pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia. Com isso, a obrigatoriedade inscrita na Lei nº 
8.666/1993 tornou-se insubsistente, pois a Lei da qual decorria tal 
obrigatoriedade (Lei nº 8.248/1991) passou, ela mesma, a indicar a aceitação 
de licitação por Pregão para bens e serviços comuns de TI. 
 

§ 3º A aquisição de bens e serviços de informática e automação, 
considerados como bens e serviços comuns nos termos do 
parágrafo único do art. 1o da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, poderá ser realizada na modalidade Pregão, restrita às 
empresas que cumpram o Processo Produtivo Básico nos 
termos desta Lei e da Lei nº 8 387, de 30 de dezembro de 1991. 
(Lei nº 8.248/1991, art. 3º, redação dada pela Lei nº 
11.077/2004, grifo nosso) 

 
26. O dispositivo que restringia o uso de Pregão às empresas cumpridoras 
de Processo Produtivo Básico (PPB) mostrou-se inefetivo por duas razões: 
• Para a aquisição de serviços não existe, até a presente data, qualquer 
avaliação de cumprimento de PPB pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, 
pois o PPB foi concebido originalmente para certificar o quantitativo 
mínimo de etapas de fabricação de bens de tecnologia em território 
nacional, para fins de isenção ou redução do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, portanto não aplicável a serviços; 
• Para a aquisição de bens, o TCU decidiu que não é possível restringir o 
acesso de qualquer licitante habilitado ao certame, mesmo que no intuito de 
garantir o exercício do direito de preferência. Ao contrário, o instituto do 
direito de preferência só pode ser utilizado para fins de desempate das 
melhores propostas, quando isto ocorrer (Acórdão nº 2.138/2005 - Plenário). 
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27. Dessa forma, pela legislação vigente, não há qualquer óbice ao uso de 
Pregão para a aquisição de quaisquer bens e serviços comuns de TI. 
 
28. Além disso, o Decreto nº 5.450/2005 eliminou a possibilidade da adoção 
da modalidade “técnica e preço” para a aquisição de bens e serviços 
comuns em geral, tornando obrigatória a utilização do Pregão nesses casos. 
 

Art. 4º Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns 
será obrigatória a modalidade Pregão, sendo preferencial a 
utilização da sua forma eletrônica. § 1º O Pregão deve ser 
utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada 
inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente. 
(Decreto nº 5.450/2005) 

 
29. Com relação à jurisprudência do TCU, no Acórdão nº 313/2004 o 
Plenário manifestou entendimento de que a Lei nº 10.520/2002 revogou as 
disposições contrárias a ela contidas no Decreto nº 1.070/1994, 
especialmente a exigência do tipo “técnica e preço” para toda e qualquer 
licitação para contratação de bens e serviços de TI.  
 

18. A alegação de que as compras de equipamentos de 
informática, por exigência do Decreto nº 1.070/1994, devem ser 
obrigatoriamente precedidas de licitação do tipo “técnica e 
preço” também não merece prosperar. Afinal, a Lei nº 
10.520/2002, diploma mais recente e hierarquicamente 
superior àquele Decreto, revogou as disposições a ela 
contrárias nele contidas. Assim, foi revogado o artigo desse 
Decreto que exigia o tipo ―técnica e preço‖ para toda e 
qualquer licitação para contratação de ―bens e serviços de 
informática‖. (Acórdão nº 313/2004 - Plenário, grifo nosso) 

 
30. Portanto, embora o direito de preferência para bens e serviços de 
informática se encontre em pleno vigor, exercitável nas situações de empate 
(Acórdão nº 2.138/2005-TCU-Plenário), encontra-se derrogada a 
obrigatoriedade de uso de “técnica e preço” para a contratação de bens e 
serviços de TI, expressa no § 4º do art. 45 da Lei nº 8.666/1993, porque: 
• O Decreto nº 1.070/1994 desobrigou a adoção de “técnica e preço” nas 
contratações por Convite; 
• O Decreto nº 3.555/2000 permitiu o uso do Pregão para bens e serviços de 
informática comuns; 
• A Lei nº 10.520/2002 permitiu o uso do Pregão para bens e serviços 
comuns em geral, inclusive de informática; 
• A Lei nº 11.077/2004 alterou a Lei nº 8.248/1991 para permitir o uso do 
Pregão para bens e serviços comuns de informática. 
V.2 Da aparente discricionariedade de uso do Pregão 
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31. Tecidas as considerações anteriores, cabe analisar se o certame estaria 
vinculado à modalidade Pregão, quando o bem ou serviço de TI é 
caracterizado como comum. Isso em razão da redação do caput do art. 1º da 
Lei nº 10.520/2002, que dispõe que “para aquisição de bens e serviços comuns, 
poderá ser adotada a licitação na modalidade de Pregão, que será regida por esta 
Lei” (grifo nosso). Da utilização do verbo “poder” e não de outro mais 
impositivo, como o verbo “dever”, seria possível concluir que, em princípio, 
o uso do Pregão é uma faculdade, uma possibilidade a mais ao gestor nos 
meios de aquisição. 
 
32. Entretanto, essa discricionariedade facultada ao gestor não o autoriza a 
optar pelas modalidades previstas na Lei nº 8.666/1993 em detrimento do 
Pregão quando da aquisição de bens e serviços que se reputam comuns, 
principalmente se consideradas as vantagens propiciadas pelo Pregão, 
principalmente a celeridade e a redução de preços. Não seria razoável 
transigir com o interesse público dessa forma, sem a adequada motivação. 
Portanto, o não uso da modalidade Pregão deve ser sempre exaustivamente 
justificado, conforme destacado no voto abaixo transcrito: 
 

O Pregão foi instituído, como modalidade licitatória, pela 
Medida Provisória 2.026, de 4.5.2000, convertida na Lei 
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto 3.555/2000, 
impondo importantes alterações na sistemática da legislação 
pátria. Configura modalidade alternativa ao convite, tomada 
de preços e concorrência para contratação de bens e serviços 
comuns. Não é obrigatória, mas deve ser prioritária e é 
aplicável a qualquer valor estimado de contratação. 
Independentemente da ausência de obrigatoriedade, o gestor 
deverá justificar sempre que deixar de utilizar a modalidade 
Pregão, se, tecnicamente, havia condições para tanto. As 
razões são óbvias. A característica de celeridade 
procedimental, decorrente da inversão das fases de habilitação 
e da abertura das propostas de preços, é apenas a parte mais 
perceptível do processo. Há outras questões relevantes que 
recomendam, peremptoriamente, a sua adoção. Em especial, 
destaco o disposto no parágrafo único do art. 4º do 
Regulamento da Licitação na Modalidade de Pregão, aprovado 
pelo Decreto 3.555/2000, in verbis: “As normas disciplinadoras 
da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação.” A ampliação da disputa entre os interessados 
tem como conseqüência imediata a redução dos preços. Aliada 
à celeridade, a competitividade é característica significativa do 
Pregão. A possibilidade de simplificar o procedimento 
licitatório, sem perda da essência da competitividade e da 
isonomia, deve marcar toda licitação. O argumento de que o 
convite era a opção legal é relativo. A discricionariedade do 
administrador está jungida pelo princípio da 
indisponibilidade do interesse público. O legislador, ao 
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disponibilizar ferramenta de comprovada eficácia e atribuir 
prioridade para a sua aplicação, imbuiu a Administração do 
dever de a utilizar. Sua preterição deve ser fundamentada, 
porque, via de regra, o Pregão tem se mostrado a opção mais 
econômica na aquisição/contratação de bens ou serviços. 
(Acórdão nº 1.547/2004-1ª Câmara, grifos nossos) 

 
33. A aparente dúvida sobre a discricionariedade na escolha do Pregão foi 
elucidada pelo caput do art. 4º do Decreto nº 5.450/2005, que dispõe que 
“Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a 
modalidade Pregão [...]” (grifo nosso). Assim, para a Administração Pública 
Federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União, quando se caracterizar que 
o bem ou serviço a ser adquirido classifica-se como comum, 
automaticamente se remete ao Pregão. São também incluídas nessa 
obrigatoriedade as aquisições com recursos repassados a entidades, 
públicas ou privadas, que recebam transferências voluntárias da União 
mediante convênios ou congêneres, conforme o § 1º do art. 1º do Decreto nº 
5.504/2005. 
 
34. Pelo exposto, verifica-se que além das restrições à “técnica e preço” 
relatadas, ainda há uma atual predileção legal ao Pregão, que não é fortuita, 
por conta do papel que está promovendo nas aquisições governamentais. 
Com maior celeridade que as outras modalidades, o Pregão permite ao 
gestor atuar mais tempestivamente na solvência dos problemas. Na forma 
eletrônica, aumenta a transparência dos atos e torna irrelevante a 
localização geográfica dos licitantes, incrementando a competitividade. 
Tudo isso resulta na redução dos preços. Não por acaso, em 2007 o Pregão 
respondeu por quase 80% em valor das aquisições governamentais da 
União, principalmente na forma eletrônica, contribuindo na redução de 16% 
nos preços de aquisição em relação aos orçados1. 
 
35. Acórdão nºs do TCU corroboram o uso do Pregão para bens e serviços 
de TI, quando comuns, de forma que é pacífico esse entendimento na 
jurisprudência do Tribunal. Dentre esses Acórdão nºs, podem-se citar os 
seguintes: 
 

9.1.4. a licitação na modalidade Pregão é admitida para a 
aquisição de softwares desde que estes possam ser nitidamente 
classificados como “bem comum”, nos termos da definição 

                                            
1 Conforme notícia veiculada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação em 

http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/governo-economiza-
mais-de-r-3-bilhoes-com-pregaoeletronico-em-2007. 
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contida no parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520/2002; 
(Acórdão nº 2.094/2004 - Plenário) 
 
9 2. atribuir ao item 9.3.19 do Acórdão nº 740/2004-TCU-
Plenário a seguinte redação: “utilizar a modalidade Pregão 
estritamente para aquisição e/ou contratação de bens e 
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, 
conforme regra ínsita no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 
10.520/2002, incluindo nessas características os bens e serviços 
de informática.” (Acórdão nº 740/2004 - Plenário com redação 
alterada pelo Acórdão nº 1.299/2006 - Plenário) 
 
9.4 2. realize procedimento licitatório na modalidade Pregão 
sempre que os produtos e serviços de informática possuam 
padrões de desempenho e de qualidade objetivamente 
definidos pelo edital, com base em especificações usuais no 
mercado, conforme prevê o art. 1º, parágrafo único, da Lei 
10.520/2002, haja vista a experiência que a Administração 
Pública vem granjeando na redução de custos e do tempo de 
aquisição de bens, adquiridos por intermédio daquela espécie 
de certame público; (Acórdão nº 1.182/2004 - Plenário) 
 
9 2. esclarecer ao Consulente que é juridicamente possível a 
aquisição de bens e serviços comuns de informática e 
automação nas contratações realizadas por intermédio da 
modalidade Pregão, mesmo nas hipóteses em que não seja 
tecnicamente viável a aplicação da regra da preferência a que 
alude o art. 3º da Lei nº 8.248/1991, com redação alterada pelas 
Leis nº 10.176/2001 e 11.077/2004, vale dizer, nas situações em 
que não haja licitantes que possam fornecer produto ou serviço 
com tecnologia desenvolvida no País ou não cumpram o 
Processo Produtivo Básico, assim definido pela Lei nº 
8 387/1991; (Acórdão nº 2.138/2005 - Plenário) 

 
36. Ante o exposto, conclui-se o primeiro entendimento desta Nota Técnica: 
 

A licitação de bens e serviços de tecnologia da informação 
considerados comuns, ou seja, aqueles que possuam padrões de 
desempenho e de qualidade objetivamente definidos pelo edital, com 
base em especificações usuais no mercado, deve ser obrigatoriamente 
realizada pela modalidade Pregão, preferencialmente na forma 
eletrônica. Quando, eventualmente, não for viável utilizar essa forma, 
deverá ser anexada a justificativa correspondente (Lei nº 10.520/2002, 
art. 1º; Lei nº 8.248/1991, art. 3º, § 3º; Decreto nº 3.555/2000, anexo II; 
Decreto nº 5.450/2005, art. 4º, e Acórdão nº 1.547/2004 – Primeira 
Câmara; Acórdão nº 2.471/2008-TCU-Plenário, item 9.2.1) 
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V.3 Da padronização dos bens e serviços de TI 
 
37. Uma vez superada a discussão quanto ao uso do Pregão, cabe analisar os 
critérios que devem ser usados para classificação dos bens e serviços de TI 
disponíveis no mercado entre comuns e incomuns. 
 
38. Para isso, faz-se necessário analisar isoladamente os bens de TI e os 
serviços de TI. Na análise referente aos serviços de TI, cabe ainda 
diferenciar os serviços que resultam em programas de computador. 
 
V.3.1 Da classificação de serviços comuns e incomuns 
 
39. Um segmento muito significativo do mercado de TI é o de serviços de 

desenvolvimento ou manutenção de sistemas, cujo foco é a criação e 
manutenção de programas de computador projetados para atender a 
necessidades específicas do contratante. 
 
40. É bastante comum considerar obrigatório o uso do tipo “técnica e preço” 
para contratação desses serviços, supondo-se amparado pela Lei nº 
8.666/1993, arts. 45, § 4º, 46 e pela jurisprudência do TCU. 
 
41. Porém, as inovações legislativas verificadas desde a edição da Medida 
Provisória nº 2.026/2000 (convertida na Lei nº 10.520/2002) até a edição do 
Decreto nº 5.450/2005, sistematicamente descritas e interpretadas no 
Acórdão nº 2.138/2005-TCU-Plenário, resultam que podem ser 
considerados comuns os serviços de desenvolvimento de sistemas se estes 
adotarem padrões de desempenho e qualidade que sejam usuais no 
mercado. Assim, é importante averiguar como esses serviços vêm sendo 
contratados atualmente. 
 
42. No atual estágio de desenvolvimento desse mercado, pode-se verificar 
grande diversidade de empresas de software, e abundância de cursos 
superiores de TI e de técnicos formados. Além disso, as ferramentas de 
desenvolvimento e as linguagens de programação evoluíram em busca de 
produtividade e disponibilidade de recursos aos desenvolvedores, 
permitindo o desenvolvimento de sistemas em magnitude e complexidade 
crescentes. Essa evolução natural ensejou a elaboração, por centros 
acadêmicos, fundações e empresas, de modelos que padronizassem 
conceitos e processos, com o objetivo de viabilizar o cumprimento de prazo, 
custo e qualidade, mesmo com o cenário de crescente complexidade dos 
projetos. Tais técnicas padronizadas constituem o domínio da disciplina 
denominada Engenharia de Software. 
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43. Alguns desses modelos se destacaram e se tornaram referência tanto no 
mercado quanto nos meios acadêmicos. Podem-se citar como modelos para 
desenvolvimento de software a ABNT NBR ISO/IEC 12.2072 e o RUP3. 
Modelos como o CMMI4, MPS.BR5 e ABNT NBR ISO/IEC 15.5046 auxiliam 
as entidades, desenvolvedoras ou contratantes, a compreenderem o grau de 
maturidade de seus processos de desenvolvimento de software ou a 
contratação deste, e o caminho para evolução desses processos. Outros 
modelos internacionais, como o Cobit7 e ITIL8, tratam de padrões de 
governança de TI e influem diretamente na implementação ou aquisição de 
softwares. 
 
44. O modelo UML9 é usado para definir os requisitos de software, 
permitindo descrever a lógica de negócio por meio de uma linguagem de 
notação gráfica. Com a UML cria-se um modelo abstrato que retrata as 
características do negócio, que é a base para a definição dos processos e 
regras de negócio, e que servirá de insumo para a fase de codificação. 
 
45. No âmbito de métrica para medição de desenvolvimento, existe a 
Análise por Pontos de Função, que permite mensurar as funcionalidades 
disponibilizadas ao usuário, e que pode ser utilizada como índice para o 
faturamento do serviço de desenvolvimento e manutenção de software. 
 

                                            
2 A NBR 12.207 - norma que define processo de desenvolvimento de software, com o objetivo 

principal de estabelecer uma estrutura comum para os processos de ciclo de vida de software 
visando ajudar as organizações a compreenderem todos os componentes presentes na 
aquisição e fornecimento de software e, assim, conseguirem firmar contratos e executarem 
projetos de forma mais eficaz. 

3 RUP - Rational Unified Process é uma estrutura de processo iterativo para desenvolvimento de 
software desenvolvido pela Rational e adquirido, mantido e comercializado atualmente pela 
IBM. 

4 CMMI - Capability Maturity Model Integration é uma abordagem de melhoria de processo que 
proporciona às organizações com elementos essenciais de efetivos processos, mantido pelo 
Software Engineering Institute entidade vinculada à Carnegie Mellon University. 

5 MPS.BR um programa para Melhoria de Processo do Software Brasileiro coordenado pela 
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX), contando com 
apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Financiadora de Estudos e Projetos e do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

6 NBR 15.504 - Software Process Improvement and Capability Determination - Norma que define 
uma estrutura de avaliação do processo de desenvolvimento de software. 

7 Control Objectives for Information and related Technology (Cobit) é conjunto das melhores 
práticas para gestão de tecnologia da informação desenvolvido pela Information Systems Audit 
and Control Association (ISACA) e pelo IT Governance Institute (ITGI) e proporciona métricas, 
indicadores e processos para otimizar os benefícios derivados do uso de TI. 

8 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é um conjunto de conceitos e técnicas para 
gerenciamento da infra-estrutura, desenvolvimento e operações de TI. 

9 Unified Modelling Language (UML). 
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46. Todos esses modelos são usualmente utilizados como padrões no 
mercado de serviços de software, de modo a alcançar maior produtividade e 
confiabilidade dos serviços prestados10. Em vista dessas vantagens, esses 
modelos também são utilizados para respaldar as obrigações das partes nos 
contratos de desenvolvimento de software, tanto na esfera pública quanto 
privada, implicando a necessidade de domínio dessas práticas para 
contratar adequadamente. 
 
47. Dessa forma, esses modelos fornecem elementos padronizados de 
desempenho e qualidade, amplamente conhecidos e utilizados por 
fornecedores e consumidores de serviços de desenvolvimento de software, 
o que viabiliza a contratação desses serviços por Pregão.  
 
48. Outra vertente de serviços de TI focaliza a manutenção da continuidade 

da infra-estrutura física e lógica dos ativos de TI do contratante. São 
exemplos dessa vertente os contratos de suporte técnico ao usuário, gestão 
de rede e gestão de banco de dados. 
 
49. A especificação de serviços dessa natureza baseia-se na descrição 
detalhada do ambiente a ser mantido e na definição de níveis mínimos de 
qualidade e desempenho esperados11. Os parâmetros utilizados são 
comumente utilizados no mercado, como, por exemplo, tempo médio de 
atendimento a incidentes e de solução do problema, percentual de 
disponibilidade da rede, do banco de dados etc. Na execução desses 
serviços são usualmente aplicadas as diretrizes dos modelos de gestão de 
serviços, como o ITIL. Os parâmetros utilizados para mensurar a qualidade 
e o desempenho desses serviços são padronizados e amplamente 
conhecidos e utilizados por fornecedores e consumidores, o que viabiliza a 
contratação desses serviços por Pregão. 
 
50. Por meio dos dois exemplos apresentados (serviços de desenvolvimento 
de software e serviços em infra-estrutura), pode-se concluir que a adoção de 
padrões de qualidade e desempenho de serviços de TI é, na verdade, uma 
condição para crescimento do mercado de tais serviços, porque são a base 
da mensurabilidade da prestação de serviços e são essenciais para a 
construção de contratos que promovam a satisfação dos interesses de 
contratantes e contratados. 

                                            
10 GUERRA, Ana; ALVES, Angela. Aquisição de produtos e serviços de software. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004, Capítulo 1. 
11 Na esfera privada, adota-se a expressão Acordos de Nível de Serviço (ANS ou SLA, Service 

Level Agreement). Porém, o SLA constitui-se em contrato com cláusulas ajustáveis ao longo da 
contratação, o que não se coaduna com a legislação de contratos públicos. Por essa razão, não 
se utiliza o conceito integral de SLA em contratos públicos, dando-se preferência à expressão 
Nível Mínimo de Serviço Exigido (NMSE). 
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51. Portanto, é perfeitamente factível a contratação de serviços de TI por 
Pregão, sem prejuízo para a Administração, pelo contrário, trazendo 
vantagens de competitividade, economicidade e celeridade. 
 
52. A garantia de realização de bons serviços, freqüentemente invocada 
para combater o Pregão, deve ser alcançada, nos termos da lei, pelo esmero 
na especificação do objeto e do modelo de gestão da contratação, e, 
posteriormente, por uma gestão atuante e tempestiva do contrato, incluindo 
a efetiva aplicação das sanções previstas quando necessário. 
 
53. Adicionalmente, a adoção do tipo “técnica e preço” para serviços de TI 
em decorrência do entendimento (equivocado, como já demonstrado na 
seção V.1) de sua obrigatoriedade pode trazer prejuízos. 
 
54. O primeiro prejuízo possível é a perda de competitividade. Nas 
licitações por “técnica e preço”, é bastante comum que o balanço entre os 
índices técnico e de preço seja de 7 para 3, privilegiando ao máximo as 
qualidades técnicas da proposta. Ao mesmo tempo, também é comum que 
as pontuações técnicas atribuídas privilegiem qualidades elevadas, ainda 
que não necessariamente se convertam em benefício real para o contratante 
(p.ex. pontuar privilegiadamente a certificação CMMI em nível 4 ou 5, 
quando o próprio contratante não tem seus processos de desenvolvimento 
com maturidade compatível com esses níveis de qualidade). Nesses casos, 
há desestímulo à participação de eventuais interessados na licitação que 
atendam aos patamares mínimos aceitos pelo contratante, mas não aos 
patamares pontuados mais altos, pois deparam-se com a sobrevalorização 
de características de qualidade que reduzem suas chances de sucesso no 
certame. Esses eventuais interessados podem desistir de participar porque o 
custo de preparar uma proposta técnica é alto demais diante de uma chance 
tão baixa de lograr êxito. Esse efeito é necessariamente ruim nas licitações 
de objetos que podem ser considerados comuns, porque exclui ou 
desestimula interessados que de fato estariam em condições plenas de se 
tornarem fornecedores. 
 
55. Em decorrência da perda de competitividade, ocorre também prejuízo à 
economicidade. Primeiro, devido à eventual seleção de proposta mais cara, 
cuja qualidade técnica extra não se converte em benefícios para o 
contratante na mesma proporção do preço, em razão de ser objeto comum. 
Segundo, porque havendo redução do número de competidores 
interessados e não havendo sessão de lances (como no Pregão), as 
possibilidades de se alcançar os menores preços factíveis no mercado em 
questão são bem menores. 
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56. Portanto, a adoção do tipo “técnica e preço” para objetos que possam ser 
considerados comuns implica no tratamento não isonômico do mercado 
potencialmente fornecedor, em desalinhamento com o art. 3º da Lei nº 
8.666/1993. 
 
57. Um exemplo dessa situação foi objeto de exame no Acórdão nº 
1.782/2007 - Plenário. 
 

33. Ora, com os critérios então estabelecidos, somente aquelas 
empresas mais robustas detêm condições, efetivamente, de 
participar da licitação com chances reais de se sagrarem 
vencedoras. Tal privilégio impõe sério risco de contratação de 
serviços a preços elevados, sem pertinência com o grau técnico 
exigido para a execução dos serviços, onerando o contrato 
além das reais necessidades de valoração técnica e do efetivo 
emprego dos recursos e capacidades necessárias para a 
prestação dos serviços. Há que se ter em mente, portanto, a 
proporcionalidade da valoração técnica das propostas com os 
objetivos da licitação, de forma a alcançar a relação de custo-
benefício mais consentânea com os serviços a serem 
executados em atendimento ao interesse público na 
contratação. (Acórdão nº 1.782/2007 - Plenário) 

 
V.3.2 Da classificação de bens comuns e incomuns 

 
58. Com relação aos bens de TI, a necessidade de integração de diferentes 
equipamentos requer padronização de protocolos. Por isso, entidades como 
a ISO12, IEEE13, IETF14, IEC15 e ITU16 emitem normas que tendem a 
padronizar o desenvolvimento desses equipamentos. Os fabricantes são 
compelidos a ofertar produtos que atendam às especificações das normas 
para certo produto, desestimulando e onerando tecnologias proprietárias. 
Ainda que consista em prática comum pelos fabricantes acrescentarem aos 
seus produtos recursos e especificações proprietárias, isso não lhes afeta a 
padronização e tem a função apenas de diferenciá-los e torná-los mais 
atraentes comercialmente. 
 
59. Além dessa padronização de mercado por meio de normatização de 
entidades, os bens de TI podem ser padronizados por especificações do 

                                            
12 ISO - International Organization for Standardization é uma entidade internacional composta de 

representantes nacionais de vários países que normatizam padrões. 
13 IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers é uma entidade internacional para o 

avanço da tecnologia voltada para engenharia elétrica. 
14 IETF - Internet Engineering Task Force desenvolve e promove padrões para internet, em 

especial os padrões TCP/IP e protocolos da internet. 
15 IEC - International Electrotechnical Commission é uma entidade não-governamental que define 

e publica padrões nas áreas de elétrica, eletrônica e tecnologias relacionadas. 
16 ITU - International Telecommunication Union é uma agência das Organização das Nações 

Unidas de apoio à padronização de tecnologias de comunicação e informação. 
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ponto de vista da necessidade do usuário. Por exemplo, na compra de 
impressoras podem-se especificar valores mínimos aceitáveis para 
características como a qualidade e a velocidade de impressão, o tempo de 
impressão da primeira folha, a capacidade de impressão dos dois lados do 
papel, a existência de recurso de gerenciamento remoto etc., desde que tais 
características representem real valor agregado para o contratante. Para 
verificar se essas características podem ser consideradas comuns, o gestor 
deve coletar as especificações técnicas divulgadas pelos diversos fabricantes 
do bem e confrontá-las entre si, o que revelará as características comuns. 
Caso alguma característica desejada se verifique restrita a somente um ou a 
poucos fabricantes, a sua real necessidade deve ser reavaliada. O mesmo 
tipo de análise pode ser realizado para os mais diversos bens de TI. 
 
60. Dessa forma, verifica-se que a maioria dos bens de TI necessários à 
Administração pode ser adquirida por meio de especificações padronizadas 
e usuais no mercado (tais como computadores desktop, notebooks, servidores, 
impressoras, storages, switches, roteadores, firewalls, nobreaks, entre outros). 
 
61. Diante do exposto, conclui-se o segundo entendimento desta Nota 
Técnica: 
 

Devido à padronização existente no mercado, os bens e 
serviços de tecnologia da informação geralmente atendem a 
protocolos, métodos e técnicas pré-estabelecidos e conhecidos 
e a padrões de desempenho e qualidade que podem ser 
objetivamente definidos por meio de especificações usuais no 
mercado. Logo, via de regra, esses bens e serviços devem ser 
considerados comuns para fins de utilização da modalidade 
Pregão. (Lei nº 10.520/2002, art. 1º; Acórdão nº 2.471/2008-
TCU-Plenário, item 9.2.2) 

 
V.4 Dos serviços de natureza predominantemente intelectual 

 
62. A princípio, esta nota não trataria da modalidade cabível de licitação 
para serviços de natureza predominantemente intelectual, mas 
considerando sua menção no Acórdão nº 2.471/2008 – TCU – Plenário, é 
salutar sua inclusão e análise. 
 
63. A previsão legal para os serviços de natureza predominantemente 
intelectual está disposta no art. 46 da Lei nº 8.666/1993: 
 

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

 
64. Esse artigo não define o conceito da intelectualidade dessa natureza e 
em vista disso lista, exemplificativamente, alguns serviços que apresentam 
essa natureza, tais como elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, 
supervisão e gerenciamento. Entretanto, a luz do superveniente conceito de 
serviços comuns, verifica-se que em muitos casos concretos, esses serviços 
listados podem ser considerados como serviços comuns. 
 
65. Considerando a ausência de definição do que seriam serviços de 
natureza predominantemente intelectual e à falta de efetividade dos 
serviços elencados como referência, cabe adotar o entendimento 
manifestado no voto do Ministro-relator do Acórdão nº 2.471/2008 – TCU – 
Plenário a respeito: 
 

17. (...) Aduzo que tal natureza é típica daqueles serviços em 
que a arte e a racionalidade humana são essenciais para sua 
execução satisfatória. Não se trata, pois, de tarefas que possam 
ser executadas mecanicamente ou segundo protocolos, 
métodos e técnicas pré-estabelecidos e conhecidos. 

 
66. Adotando-se esse entendimento para os serviços de natureza intelectual 
e em se verificando que um serviço a ser contratado enquadra-se como tal, 
sua aquisição não poderá se dar pela modalidade Pregão, conforme se 
manifestou o Ministro-relator: 
 

18.Com fulcro nessas considerações, concluo que a adoção do 
pregão visando à contratação de serviços de TI será legítima 
quando esses serviços não tiverem natureza 
predominantemente intelectual. 

 
67. Pelas razões expostas, se conclui o terceiro entendimento desta Nota 
Técnica: 
 

Serviços de TI cuja natureza seja predominantemente intelectual não 
podem ser licitados por meio de pregão. Tal natureza é típica 
daqueles serviços em que a arte e a racionalidade humanas são 
essenciais para sua execução satisfatória. Não se trata, pois, de tarefas 
que possam ser executadas mecanicamente ou segundo protocolos, 
métodos e técnicas pré-estabelecidos e conhecidos. (Lei nº 8.666/1993, 
art. 46, caput; Acórdão nº 2.172/2008-TCU-Plenário, declaração de 
voto; Acórdão nº 2.471/2008-TCU-Plenário, item 9.2.3) 
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V.5 Da criticidade e da complexidade dos bens e serviços de TI 
 
68. A caracterização dos bens e serviços de TI como comuns ou incomuns 
não pode estar relacionada com o propósito de seu uso pela Administração. 
O grau de importância e criticidade que o bem ou serviço de TI a ser 
contratado representa para a Administração não altera a sua forma usual de 
comercialização no mercado. O caráter comum ou incomum de um bem ou 

serviço é intrínseco à maneira como o mercado o comercializa, podendo se 
alterar com o tempo em função dos interesses de compradores e 
vendedores. Portanto, o gestor deve balizar-se pelo mercado, e não por suas 
necessidades, para determinar o atributo de comum de um bem ou serviço. 
Esse procedimento se coaduna com o disposto no art. 15, inciso III, da Lei nº 
8.666/1993. 
 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: [...] III - 
submeter-se às condições de aquisição e pagamento 
semelhantes às do setor privado; (art. 15, inciso III da Lei nº 
8 666/1993) 

 
69. Da mesma forma, o bem ou serviço que apresenta características 
tecnológicas complexas não deixa de ser comum se o mercado padroniza 
tais características, a ponto de permitir sua descrição objetiva no edital e sua 
perfeita identificação pelo mercado. 
 
70. O TCU já considerou inadequada a alegação de complexidade como 
justificativa para afastar o uso do Pregão, conforme os Acórdãos abaixo: 
 

O administrador público, ao analisar se o objeto do Pregão 
enquadra-se no conceito de bem ou serviço comum, deverá 
considerar dois fatores: os padrões de desempenho e 
qualidade podem ser objetivamente definidos no edital? As 
especificações estabelecidas são usuais no mercado? Se esses 
dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser 
licitado na modalidade Pregão. [...] A verificação do nível de 
especificidade do objeto constitui um ótimo recurso a ser 
utilizado pelo administrador público na identificação de um 
bem de natureza comum. Isso não significa que somente os 
bens pouco sofisticados poderão ser objeto do Pregão, ao 
contrário, objetos complexos podem também ser enquadrados 
como comuns. (Acórdão nº 313/2004 - Plenário) 
 
19. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos 
autores, nada tem a ver com a complexidade do bem adquirido 
e sim com produtos que sejam comumente encontrados no 
mercado, sem a necessidade de alterações específicas para o 
fornecimento em questão. (Acórdão nº 1.114/2006 - Plenário) 
 
Inicialmente, conforme a análise do item de oitiva nº 6 
seguinte, nem todos serviços que lidam com tecnologia 
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sofisticada são complexos. Os serviços especificados nesta 
concorrência podem ser considerados serviços comuns já que 
representam execução de rotinas e operação de equipamentos 
e softwares, o que permitiria a utilização da modalidade Pregão. 
(Acórdão nº 2.658/2007 - Plenário) 

 
71. Também a doutrina vai no mesmo sentido: 
 

Em aproximação inicial do tema, pareceu que „comum‟ 
também sugeria simplicidade. Percebe-se, a seguir, que não. O 
objeto pode portar complexidade técnica e ainda assim ser 
„comum‟, no sentido de que essa técnica é perfeitamente 
conhecida, dominada e oferecida pelo mercado. Sendo tal 
técnica bastante para atender às necessidades da 
Administração, a modalidade Pregão é cabível a despeito da 
maior sofisticação do objeto (Jessé Torres Pereira Junior, 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos da Administração 
Pública, 7ª ed., Renovar, 2007, p. 1054) 
 
[...] o objeto comum para fins de cabimento da licitação por 
Pregão não é mero sinônimo de simples, padronizado e de 
aquisição rotineira. Bens e serviços com tais características 
estão incluídos na categoria de comuns da Lei 10 520/2002, 
mas não só. Bens e serviços com complexidade técnica, seja na 
sua definição ou na sua execução, também são passíveis de ser 
contratados por meio de Pregão. O que se exige é que a técnica 
neles envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertado, 
possibilitando, por isso, sua descrição de forma objetiva no 
edital. (Vera Scarpinella, Licitação na Modalidade de Pregão, 
Malheiros, 2003, p. 81) 

 
72. Em decorrência desses argumentos, conclui-se o quarto entendimento 
desta Nota Técnica: 

Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços de tecnologia da 
informação nem o fato de eles serem críticos para a consecução das 
atividades dos entes da Administração descaracterizam a 
padronização com que tais objetos são usualmente comercializados no 
mercado. Logo, nem essa complexidade nem a relevância desses bens 
e serviços justificam o afastamento da obrigatoriedade de se licitar 
pela modalidade Pregão. (Lei nº 10.520/2002, art. 1º; Acórdão nº 
1.114/2006 – Plenário; Acórdão nº 2.471/2008-TCU-Plenário, item 
9.2.4) 

 
V.6 Do prazo para apresentação das propostas 
 
73. Para a licitação de qualquer bem ou serviço por Pregão, deve ser 
adotado um prazo satisfatório entre o aviso de publicação do edital e a 
apresentação das propostas. A Lei nº 10.520/2002 dispõe no art. 4º, inciso V, 
que o prazo mínimo é de 8 dias úteis, mas não há um prazo máximo 
estabelecido. 
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74. Portanto, se a elaboração das propostas técnicas dos interessados 
envolver maior esforço, em razão das particularidades e da complexidade 
da contratação, é adequado que o gestor público conceda prazo maior e 
suficiente, de modo a ampliar as possibilidades de participação aos 
interessados, conforme o entendimento do TCU abaixo transcrito: 
 

Assim, a utilização da modalidade Pregão não prejudica em 
nada o tempo disponível para preparação das propostas. Deve-
se observar que o inciso V do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 que 
institui o Pregão afirma que “V - o prazo fixado para a 
apresentação das propostas, contado a partir da publicação do 
aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis”. Foi estabelecido 
um prazo mínimo (8 dias úteis), mas nenhum prazo máximo. 
Assim, a Caixa tem como determinar um prazo que considere 
adequado para os licitantes elaborarem suas propostas. 
(Acórdão nº 2.658/2007 - Plenário) 

 
75. Prazos injustificadamente exíguos desestimulam os interessados, 
dificultam a elaboração de boas propostas e possivelmente oneram o 
contrato decorrente, porque, não havendo tempo hábil para estudos mais 
detalhados das condições de prestação de serviços ou de fornecimento de 
bem, os interessados tendem a projetar margens de segurança adicionais na 
formulação do preço proposto. 
 
76. A alegação de caráter emergencial da contratação como justificativa para 
adoção do prazo mínimo legal deve ser usada com parcimônia, devendo o 
gestor assegurar-se de que tal prazo não seja excessivamente restritivo à 
competição. 
 
77. Conclui-se, assim, o quinto entendimento desta Nota Técnica: 
 

Nas aquisições mediante Pregão, o gestor deve avaliar a 
complexidade demandada na preparação das propostas pelos 
eventuais interessados e buscar definir o prazo mais adequado entre a 
data de publicação do aviso do Pregão e a de apresentação das 
propostas, a qual nunca poderá ser inferior a 8 dias úteis, de modo a 
garantir a isonomia entre os interessados que tenham acessado 
especificações do objeto antecipadamente, por terem colaborado na 
fase de planejamento pelo fornecimento das informações 
mercadológicas e técnicas necessárias, e os demais interessados. Desse 
modo, procurar-se-á ampliar a possibilidade de competição. (Lei nº 
8.666/1993, art. 3º; Lei nº 10.520/2002, art. 4º, V; Acórdão nº 
2.658/2007-TCU-Plenário; Acórdão nº 2.471/2008-TCU-Plenário, item 
9.2.5) 

 
 
 

NOTA TÉCNICA Nº 01/2008 – SEFTI/TCU



872 
 

V.7 Da excepcionalidade ao Pregão 

 
78. Após a adequada avaliação, caso seja concluído que o bem ou serviço 
não é comercializado de forma rotineira pelo mercado e que não é possível 
definir parâmetros objetivos e padronizados para identificar o objeto junto 
ao mercado, esse objeto poderá ser considerado incomum. 
 
79. Nesse caso, o uso dos tipos de licitação “técnica e preço” ou “melhor 
técnica” é admissível, pois a caracterização de uma contratação mais 
vantajosa não será possível sem recorrer à valoração de componentes 
técnicos das propostas dos licitantes, com base no arts. 3º, caput, e 46, § 3º da 
Lei nº 8.666/1993. Esses componentes técnicos citados são os fatores 
previstos no art. 46, § 1º, inciso I da Lei nº 8.666/1993 e no art. 3º, § 2º da Lei 
nº 8.248/1993. 
 
80. Talvez até mesmo o uso da modalidade Concurso se justifique para a 
contratação desses bens ou serviços incomuns, com base nos arts. 13, § 1º, 
22, § 4º, 51, § 5º e 52, da mesma lei. 
 
81. É importante lembrar que não se deve mais embasar a contratação de 
bens ou serviços de TI por “técnica e preço” no art. 45, § 4º da Lei nº 
8.666/1993, visto que esse dispositivo encontra-se tacitamente revogado, 
como já demonstrado. 
 
82. Ressalte-se que, para caracterizar bens ou serviços como incomuns, o 
gestor precisará demonstrar: 
• que o objeto não pode ser objetivamente definido no edital por meio de 
padrões de desempenho e de qualidade, o que certamente é uma situação 
extremamente rara nas licitações públicas, uma vez que a Lei nº 8.666/1993, 
arts. 3º, caput, 40, VII, 44, caput e § 1º, 45, caput, e 46, caput, § 1º, I, § 2º, I, e § 
3º, estabelece que os critérios de seleção da proposta mais vantajosa devem 
ser objetivos e previstos no edital; 
• ou que, embora o objeto possa ser objetivamente definido por meio de 
padrões de desempenho e de qualidade, tais padrões não são usuais no 
mercado em questão, o que exigirá do gestor a justificativa de escolha de 
padrões inusuais no mercado, em detrimento da orientação da Lei nº 
8.666/1993, arts. 11 e 15, I e III, e em detrimento de padrões usuais de 
mercado que pudessem ser suficientes para atender às necessidades da 
Administração e cuja adoção pudesse ampliar as possibilidades de 
competição. 
 
83. Mas para isso é obrigatório que o gestor tenha antes trilhado o caminho 
natural para o uso do Pregão, e no decurso de sua análise, constatado a 
impossibilidade de enquadramento do bem ou serviço como comum. Além 
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disso, é imperativo que todos os elementos na formação de sua convicção 
estejam consignados nos autos do processo de licitação de forma 
circunstanciada. 
 
84. Por último, considerando que o objeto deve ser adquirido de forma 
semelhante àquela praticada pelo mercado nas licitações do tipo “menor 
preço”, com base no art. 15, inciso III da Lei nº 8.666/1993, conclui-se que a 
especificação desse objeto deve ser usual no mercado. Além disso, a 
especificação desse objeto também precisa ser objetiva. 
 
85. Portanto, se nas licitações do tipo “menor preço” o objeto deve ter 
especificação objetiva e usual no mercado, conclui-se finalmente que se 
deve adotar obrigatoriamente a modalidade Pregão para sua contratação. 
 
86. Ademais, não seria razoável a ocorrência de licitações de “menor preço” 
mediante outra modalidade que não o Pregão, em razão das evidentes 
vantagens de celeridade e de redução de preços que a citada modalidade 
permite alcançar. 
 
87. Dessa forma, conclui-se o sexto e último entendimento desta Nota 
Técnica: 
 

A decisão de não considerar comuns determinados bens ou serviços 
de tecnologia da informação deve ser justificada nos autos do 
processo licitatório. Nesse caso, a licitação não poderá ser do tipo 
"menor preço”, visto que as licitações do tipo "menor preço” devem 
ser realizadas na modalidade Pregão. (Lei nº 8.666/1993, art. 15, III; 
Lei nº 10.520/2002, art. 1º; Decreto nº 5.450/2005, art. 4º; Acórdão nº 
1.547/2004-TCU-Primeira Câmara; Acórdão nº 2.471/2008-TCU-
Plenário, item 9.2.6) 
 

 
 
 
 
 
 
______________________________

__ 
__________________________________
__ 

Rogerio Cesar Mateus Corrêa Cláudio Silva da Cruz 
ACE - Matrícula TCU nº 7691-0 ACE - Matrícula TCU nº 3164-0 

 
 

De acordo. 
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_____________________________________ 
Carlos Renato Araujo Braga 

Diretor 
 
 

De acordo. 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Cláudio Souza Castello Branco 

Secretário 
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SÚMULA Nº 247 – TCU 

 

Súmula nº 247 - É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não 
por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, 
serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja 
prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, 
tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes 
que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou 
unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a 
essa divisibilidade. 
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SÚMULA Nº 331 – TST 

 
Súmula nº 331 – Contrato de prestação de serviços. Legalidade (nova 
redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, 
DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011  
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, 
formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no 
caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).  
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, 
não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública 
direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).  
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de 
serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e 
limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio 
do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.  
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação 
processual e conste também do título executivo judicial.  
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta 
respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso 
evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 
nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das 
obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 
A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das 
obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.  
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas 
as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação 
laboral.  
Histórico:  
Súmula mantida - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003  
Súmula alterada (inciso IV) - Res. 96/2000, DJ 18, 19 e 20.09.2000  
Nº 331 (...)  
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas 
obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das 
fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde 
que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo 
judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993). 
 
Redação original (revisão da Súmula nº 256) - Res. 23/1993, DJ 21, 
28.12.1993 e 04.01.1994  
Nº 331 (...)  
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II - A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não gera 
vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional (art. 37, II, da Constituição da República).  
(...)  
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 
implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas 
obrigações, desde que hajam participado da relação processual e constem também do 
título executivo judicial. 
 
  

SÚMULA Nº 331 – TST Valor 00 

- .J 
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SÚMULA Nº 338 – TST 

 
Súmula nº 338 — Jornada de Trabalho. Registro. Ônus da prova 
(incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 234 e 306 da SBDI-1) – 
Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005  
I - É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o 
registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não 
apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção 
relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por 
prova em contrário. (ex-Súmula nº 338 – alterada pela Res. 121/2003, DJ 
21.11.2003)  
II - A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista 
em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário. (ex-OJ 
nº 234 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001)  
III - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída 
uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da 
prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, 
prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir. (ex-OJ nº 306 
da SBDI-1- DJ 11.08.2003)  
Histórico:  
Súmula alterada - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003  
Nº 338 Jornada. Registro. Ônus da prova  
É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da 
jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não apresentação 
injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da 
jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário.  
 
Redação original - Res. 36/1994, DJ 18, 21 e 22.11.1994  
Nº 338 Registro de horário. Inversão do ônus da prova  
A omissão injustificada por parte da empresa de cumprir determinação judicial de 
apresentação dos registros de horário (CLT, art. 74 § 2º) importa em presunção de 
veracidade da jornada de trabalho alegada na inicial, a qual pode ser elidida por 
prova em contrário.  
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Alterações/Atualizações 
 

D.O.U. 
Portaria SSMT n.º 33, de 27 de outubro de 1983 31/10/83 
Portaria SSST n.º 25, de 29 de dezembro de 1994 Rep. 15/12/95 
Portaria SSST n.º 08, de 23 de fevereiro de 1999 Retf. 10/05/99 
Portaria SSST n.º 15, de 26 de fevereiro de 1999 01/03/99 
Portaria SSST n.º 24, de 27 de maio de 1999 28/05/99 
Portaria SSST n.º 25, de 27 de maio de 1999 28/05/99 
Portaria SSST n.º 16, de 10 de maio de 2001 11/05/01 
Portaria SIT n.º 14, de 21 de junho de 2007 26/06/07 
Portaria SIT n.º 247, de 12 de julho de 2011 14/07/11 
 
 
(Texto dado pela Portaria SSST n.º 08, de 23 de fevereiro de 1999) 

DO OBJETIVO 

 

5.1 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - tem como objetivo a 
prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 
compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção 
da saúde do trabalhador. 
 
DA CONSTITUIÇÃO 

 

5.2 Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular 
funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, 
órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações 
recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores 
como empregados. 
 
5.3 As disposições contidas nesta NR aplicam-se, no que couber, aos trabalhadores 
avulsos e às entidades que lhes tomem serviços, observadas as disposições 
estabelecidas em Normas Regulamentadoras de setores econômicos específicos. 
 
5.4 (Revogado pela Portaria SIT n.º 247, de 12 de junho de 2011) 

 
5.5 As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através 
de membros de CIPA ou designados, mecanismos de integração com objetivo de 
promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças 
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decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a 
participação da administração do mesmo. 
 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
5.6 A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de 
acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I desta NR, ressalvadas as 
alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos. 
 

5.6.1 Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles 
designados. 
 
5.6.2 Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em 
escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, 
exclusivamente os empregados interessados. 
 
5.6.3 O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem 
decrescente de votos recebidos, observará o dimensionamento previsto no Quadro I 
desta NR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos de setores 
econômicos específicos. 
 
5.6.4 Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I, a empresa designará 
um responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR, podendo ser adotados 
mecanismos de participação dos empregados, através de negociação coletiva. 
 
5.7 O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida 
uma reeleição. 
 
5.8 É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para 
cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes desde o registro 
de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato. 
 
5.9 Serão garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizem suas 
atividades normais na empresa, sendo vedada a transferência para outro 
estabelecimento sem a sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafos primeiro 
e segundo do artigo 469, da CLT. 
 
5.10 O empregador deverá garantir que seus indicados tenham a representação 
necessária para a discussão e encaminhamento das soluções de questões de 
segurança e saúde no trabalho analisadas na CIPA. 
 
5.11 O empregador designará entre seus representantes o Presidente da CIPA, e os 
representantes dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente. 
 
5.12 Os membros da CIPA, eleitos e designados serão, empossados no primeiro dia 
útil após o término do mandato anterior. 
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5.13 Será indicado, de comum acordo com os membros da CIPA, um secretário e 
seu substituto, entre os componentes ou não da comissão, sendo neste caso 
necessária a concordância do empregador. 
 
5.14 A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de 
eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias, deve ficar no 
estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. 
(Alterado pela Portaria SIT n.º 247, de 12 de junho de 2011) 

 

5.14.1 A documentação indicada no item 5.14 deve ser encaminhada ao Sindicato 
dos Trabalhadores da categoria, quando solicitada. (Inserido pela Portaria SIT n.º 

247, de 12 de junho de 2011) 

 

5.14.2 O empregador deve fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros 
titulares e suplentes da CIPA, mediante recibo. (Inserido pela Portaria SIT n.º 247, 

de 12 de junho de 2011) 

 

5.15 A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não 
poderá ser desativada pelo empregador, antes do término do mandato de seus 
membros, ainda que haja redução do número de empregados da empresa, exceto no 
caso de encerramento das atividades do estabelecimento. (Alterado pela Portaria 

SIT n.º 247, de 12 de junho de 2011) 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 
5.16 A CIPA terá por atribuição: 
a) identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a 
participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde 
houver; 
b) elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de 
problemas de segurança e saúde no trabalho; 
c) participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de 
prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais 
de trabalho; 
d) realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho 
visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e 
saúde dos trabalhadores; 
e) realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu 
plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas; 
f) divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho; 
g) participar, com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo 
empregador, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de 
trabalho relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores; 
h) requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de 
máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde 
dos trabalhadores; 
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i) colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros 
programas relacionados à segurança e saúde no trabalho; 
j) divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem como 
cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e 
saúde no trabalho; 
l) participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da 
análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução 
dos problemas identificados; 
m) requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham 
interferido na segurança e saúde dos trabalhadores; 
n) requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas; 
o) promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT; 
p) participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção 
da AIDS. 
 
5.17 Cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários 
ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização 
das tarefas constantes do plano de trabalho. 
 
5.18 Cabe aos empregados: 
a) participar da eleição de seus representantes; 
b) colaborar com a gestão da CIPA; 
c) indicar à CIPA, ao SESMT e ao empregador situações de riscos e apresentar 
sugestões para melhoria das condições de trabalho; 
d) observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção 
de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 
 
5.19 Cabe ao Presidente da CIPA: 
a) convocar os membros para as reuniões da CIPA; 
b) coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando ao empregador e ao SESMT, 
quando houver, as decisões da comissão; 
c) manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA; 
d) coordenar e supervisionar as atividades de secretaria; 
e) delegar atribuições ao Vice-Presidente; 
 
5.20 Cabe ao Vice-Presidente: 
a) executar atribuições que lhe forem delegadas; 
b) substituir o Presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus 
afastamentos temporários; 
 
5.21 O Presidente e o Vice-Presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes 
atribuições: 
a) cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o 
desenvolvimento de seus trabalhos; 
b) coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos 
propostos sejam alcançados; 
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c) delegar atribuições aos membros da CIPA; 
d) promover o relacionamento da CIPA com o SESMT, quando houver; 
e) divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento; 
f) encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA; 
g) constituir a comissão eleitoral. 
 
5.22 O Secretário da CIPA terá por atribuição: 
 
a) acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas apresentando-as para 
aprovação e assinatura dos membros presentes; 
b) preparar as correspondências; e 
c) outras que lhe forem conferidas. 
 
 

DO FUNCIONAMENTO 

 
5.23 A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário 
preestabelecido. 
 
5.24 As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal 
da empresa e em local apropriado. 
 
5.25 As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes com 
encaminhamento de cópias para todos os membros. 
 
5.26 As atas devem ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do 
Ministério do Trabalho e Emprego. (Alterado pela Portaria SIT n.º 247, de 12 de 

junho de 2011) 

 

5.27 Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando: 
a) houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine aplicação 
de medidas corretivas de emergência; 
b) ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal; 
c) houver solicitação expressa de uma das representações. 
 
5.28 As decisões da CIPA serão preferencialmente por consenso. 
 
5.28.1 Não havendo consenso, e frustradas as tentativas de negociação direta ou 
com mediação, será instalado processo de votação, registrando-se a ocorrência na 
ata da reunião. 
 
5.29 Das decisões da CIPA caberá pedido de reconsideração, mediante 
requerimento justificado. 
 
5.29.1 O pedido de reconsideração será apresentado à CIPA até a próxima reunião 
ordinária, quando será analisado, devendo o Presidente e o Vice-Presidente efetivar 
os encaminhamentos necessários. 
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5.30 O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando 
faltar a mais de quatro reuniões ordinárias sem justificativa. 
 
5.31 A vacância definitiva de cargo, ocorrida durante o mandato, será suprida por 
suplente, obedecida a ordem de colocação decrescente que consta na ata de eleição, 
devendo os motivos ser registrados em ata de reunião. (Alterado pela Portaria SIT 

n.º 247, de 12 de junho de 2011) 

 

5.31.1 No caso de afastamento definitivo do presidente, o empregador indicará o 
substituto, em dois dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA. 
5.31.2 No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares 
da representação dos empregados, escolherão o substituto, entre seus titulares, em 
dois dias úteis. 
 
5.31.3 Caso não existam suplentes para ocupar o cargo vago, o empregador deve 
realizar eleição extraordinária, cumprindo todas as exigências estabelecidas para o 
processo eleitoral, exceto quanto aos prazos, que devem ser reduzidos pela metade. 
(Inserido pela Portaria SIT n.º 247, de 12 de junho de 2011) 

 
5.31.3.1 O mandato do membro eleito em processo eleitoral extraordinário deve ser 
compatibilizado com o mandato dos demais membros da Comissão. (Inserido pela 

Portaria SIT n.º 247, de 12 de junho de 2011) 

 

5.31.3.2 O treinamento de membro eleito em processo extraordinário deve ser 
realizado no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data da posse. 
(Inserido pela Portaria SIT n.º 247, de 12 de junho de 2011) 

 
DO TREINAMENTO 

 
5.32 A empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e 
suplentes, antes da posse. 
 

5.32.1 O treinamento de CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo 
máximo de trinta dias, contados a partir da data da posse. 
 
5.32.2 As empresas que não se enquadrem no Quadro I, promoverão anualmente 
treinamento para o designado responsável pelo cumprimento do objetivo desta NR. 
 
5.33 O treinamento para a CIPA deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens: 
a) estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados 
do processo produtivo; 
b) metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho; 
c) noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos 
existentes na empresa; 
d) noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS, e medidas de 
prevenção; 
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e) noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e 
saúde no trabalho; 
f) princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos; 
g) organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições 
da Comissão. 
 
5.34 O treinamento terá carga horária de vinte horas, distribuídas em no máximo 
oito horas diárias e será realizado durante o expediente normal da empresa. 
 
5.35 O treinamento poderá ser ministrado pelo SESMT da empresa, entidade 
patronal, entidade de trabalhadores ou por profissional que possua conhecimentos 
sobre os temas ministrados. 
 
5.36 A CIPA será ouvida sobre o treinamento a ser realizado, inclusive quanto à 
entidade ou profissional que o ministrará, constando sua manifestação em ata, 
cabendo à empresa escolher a entidade ou profissional que ministrará o 
treinamento. 
 
5.37 Quando comprovada a não observância ao disposto nos itens relacionados ao 
treinamento, a unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, 
determinará a complementação ou a realização de outro, que será efetuado no prazo 
máximo de trinta dias, contados da data de ciência da empresa sobre a decisão. 

 

DO PROCESSO ELEITORAL 

 
5.38 Compete ao empregador convocar eleições para escolha dos representantes dos 
empregados na CIPA, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término do 
mandato em curso. 
 
5.38.1 A empresa estabelecerá mecanismos para comunicar o início do processo 
eleitoral ao sindicato da categoria profissional. 
 
5.39 O Presidente e o Vice Presidente da CIPA constituirão dentre seus membros, 
no prazo mínimo de 55 (cinqüenta e cinco) dias antes do término do mandato em 
curso, a Comissão Eleitoral – CE, que será a responsável pela organização e 
acompanhamento do processo eleitoral. 
 

5.39.1 Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a Comissão Eleitoral será 
constituída pela empresa. 
 
5.40 O processo eleitoral observará as seguintes condições: 
a) publicação e divulgação de edital, em locais de fácil acesso e visualização, no 
prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias antes do término do mandato em curso; 
b) inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 
quinze dias; 
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c) liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, 
independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de 
comprovante; 
d) garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição; 
e) realização da eleição no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do 
mandato da CIPA, quando houver; 
f) realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos 
e em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados. 
g) voto secreto; 
h) apuração dos votos, em horário normal de trabalho, com acompanhamento de 
representante do empregador e dos empregados, em número a ser definido pela 
comissão eleitoral; 
i) faculdade de eleição por meios eletrônicos; 
j) guarda, pelo empregador, de todos os documentos relativos à eleição, por um 
período mínimo de cinco anos. 
 
5.41 Havendo participação inferior a cinqüenta por cento dos empregados na 
votação, não haverá a apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar 
outra votação, que ocorrerá no prazo máximo de dez dias. 
 
5.42 As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade 
descentralizada do MTE, até trinta dias após a data da posse dos novos membros da 
CIPA. 
 
5.42.1 Compete a unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, 
confirmadas irregularidades no processo eleitoral, determinar a sua correção ou 
proceder a anulação quando for o caso. 
 
5.42.2 Em caso de anulação a empresa convocará nova eleição no prazo de cinco 
dias, a contar da data de ciência, garantidas as inscrições anteriores. 
 
5.42.3 Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará 
assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver, até a 
complementação do processo eleitoral. 
 
5.43 Assumirão a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos mais 
votados. 
 
5.44 Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no 
estabelecimento. 
 
5.45 Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e 
apuração, em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em 
caso de vacância de suplentes. 
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DAS CONTRATANTES E CONTRATADAS 

 
5.46 Quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviços, 
considera-se estabelecimento, para fins de aplicação desta NR, o local em que seus 
empregados estiverem exercendo suas atividades. 
 
5.47 Sempre que duas ou mais empresas atuarem em um mesmo estabelecimento, a 
CIPA ou designado da empresa contratante deverá, em conjunto com as das 
contratadas ou com os designados, definir mecanismos de integração e de 
participação de todos os trabalhadores em relação às decisões das CIPA existentes 
no estabelecimento. 
 
5.48 A contratante e as contratadas, que atuem num mesmo estabelecimento, 
deverão implementar, de forma integrada, medidas de prevenção de acidentes e 
doenças do trabalho, decorrentes da presente NR, de forma a garantir o mesmo 
nível de proteção em matéria de segurança e saúde a todos os trabalhadores do 
estabelecimento. 
 
5.49 A empresa contratante adotará medidas necessárias para que as empresas 
contratadas, suas CIPA, os designados e os demais trabalhadores lotados naquele 
estabelecimento recebam as informações sobre os riscos presentes nos ambientes de 
trabalho, bem como sobre as medidas de proteção adequadas. 
 
5.50 A empresa contratante adotará as providências necessárias para acompanhar o 
cumprimento pelas empresas contratadas que atuam no seu estabelecimento, das 
medidas de segurança e saúde no trabalho. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
5.52 (Revogado pela Portaria SIT n.º 247, de 12 de junho de 2011) 

 

 

QUADRO I 

 

Dimensionamento de CIPA 
 

*G
R

U
P

O
S

 

 

N° de 
Empregados 
no 
Estabelecime
nto  
N° de 
Membros da 
CIPA 

0 
a 
19 
 

20 
a 
29 
 

30 
a 
50 
 

51 
a 
80 
 

81 
a 
100 
 

101 
a 
120 
 

121 
a 
140 
 

141 
a 
300 
 

301 
a 
500 
 

501 a 
1000 
 

1001 
a 
2500 
 

2501 
a 
5000 
 

5001  
a 
10 000 
 

Acima de 
10 000 
para cada 
grupo de 
2 500 
acrescen-
tar 
 

C-1 
 

Efetivos  1 1 3 3 4 4 4 4 6 9 12 15 2 

Suplentes  1 1 3 3 3 3 3 3 4 7 9 12 2 

C-1a Efetivos  1 1 3 3 4 4 4 4 6 9 12 15 2 

Suplentes  1 1 3 3 3 3 3 4 5 8 9 12 2 

C-2 Efetivos  1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 10 11 2 

Suplentes  1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 9 1 

C-3 Efetivos  1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 10 10 2 

Suplentes  1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 8 8 2 

C-3a Efetivos    1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 1 
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Suplentes    1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 1 

C-4 Efetivos   1 1 1 1 1 2 2 2 3 5 6 1 

Suplentes   1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 1 

C-5 Efetivos  1 1 2 3 3 4 4 4 6 9 9 11 1 

Suplentes  1 1 2 3 3 3 4 4 5 7 7 9 2 

C-5a Efetivos    1 1 2 2 2 3 3 4 6 7 1 

Suplentes    1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 1 

C-6 Efetivos  1 1 2 3 3 4 5 5 6 8 10 12 2 

Suplentes  1 1 2 3 3 3 4 4 4 6 8 10 2 

C-7 Efetivos    1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 1 

Suplentes    1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 1 

C-7a Efetivos  1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 10 2 

Suplentes  1 1 2 2 3 3 3 4 5 7 8 8 2 

C-8 Efetivos  1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 1 

Suplentes  1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 6 8 1 

C-9 Efetivos    1 1 1 2 2 2 3 5 6 7 1 

Suplentes    1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 1 

C-10 Efetivos  1 1 2 2 3 3 4 4 5 8 9 10 2 

Suplentes  1 1 2 2 3 3 3 4 4 6 7 8 2 

C-11 Efetivos  1 1 2 3 3 4 4 5 6 9 10 12 2 

Suplentes  1 1 2 3 3 3 3 4 4 7 8 10 2 

C-12 Efetivos  1 1 2 3 3 4 4 5 7 8 9 10 2 

Suplentes  1 1 2 3 3 3 3 4 6 6 7 8 2 

C-13 Efetivos  1 1 3 3 3 3 4 5 6 9 11 13 2 

Suplentes  1 1 3 3 3 3 3 4 5 7 8 10 2 

C-14 Efetivos  1 1 2 2 3 4 4 5 6 9 11 11 2 

Suplentes  1 1 2 2 3 3 4 4 5 7 9 9 2 

C-
14a 

Efetivos    1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 1 

Suplentes    1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 1 

C-15 Efetivos  1 1 3 3 4 4 4 5 6 8 10 12 2 

Suplentes  1 1 3 3 3 3 3 4 4 6 8 10 2 

C-16 Efetivos  1 1 2 3 3 3 4 5 6 8 10 12 2 

Suplentes  1 1 2 3 3 3 3 4 4 6 7 9 2 

C-17 Efetivos  1 1 2 2 4 4 4 4 6 8 10 12 2 

Suplentes  1 1 2 2 3 3 3 4 5 7 8 10 2 

C-18 Efetivos    2 2 4 4 4 4 6 8 10 12 2 

Suplentes    2 2 3 3 3 4 5 7 8 10 2 

C-
18a 

Efetivos    3 3 4 4 4 4 6 9 12 15 2 

Suplentes    3 3 3 3 3 4 5 7 9 12 2 

C-19 Efetivos    1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 1 

Suplentes    1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 1 

C-20 Efetivos   1 1 3 3 3 3 4 5 5 6 8 2 

Suplentes   1 1 3 3 3 3 3 4 4 5 6 1 

C-21 Efetivos    1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 1 

Suplentes    1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 1 

C-22 Efetivos  1 1 2 2 3 3 4 4 6 8 10 12 2 

Suplentes  1 1 2 2 3 3 3 3 5 6 8 9 2 

C-23 Efetivos    1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 1 

Suplentes    1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 1 

C-24 Efetivos  1 1 2 2 4 4 4 4 6 8 10 12 2 

Suplentes  1 1 2 2 3 3 4 4 5 7 8 10 2 

C-
24a 

Efetivos    1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 1 

Suplentes    1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 1 

C-
24b 

Efetivos  1 1 3 3 4 4 4 4 6 9 12 15 2 

Suplentes  1 1 3 3 3 3 3 3 4 7 9 12 2 

C-
24c 

Efetivos    1 1 2 2 2 2 4 5 7 7 1 

Suplentes    1 1 1 1 2 2 4 5 7 7 1 

C-
24d 

Efetivos    1 1 2 2 2 3 4 5 7 9 1 

Suplentes    1 1 1 1 2 2 4 5 7 9 1 

C-25 Efetivos    1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 1 

Suplentes    1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 1 

C-26 Efetivos         1 2 3 4 5 1 

Suplentes         1 2 3 3 4 1 

C-27 Efetivos      1 1 2 3 4 5 6 6 1 

Suplentes      1 1 2 3 3 4 5 5 1 

C-28 Efetivos      1 1 2 3 4 5 6 6 1 

Suplentes      1 1 2 3 4 5 5 5 1 

C-29 Efetivos         1 2 3 4 5 1 

Suplentes         1 2 3 3 4 1 
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C-30 Efetivos  1 1 1 2 4 4 4 5 7 8 9 10 2 

Suplentes  1 1 1 2 3 3 4 4 6 7 8 9 1 

C-31 Efetivos    1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 1 

Suplentes    1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 1 

C-32 Efetivos    1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 1 

Suplentes    1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 1 

C-33 Efetivos      1 1 1 1 2 3 4 5 1 

Suplentes      1 1 1 1 2 3 3 4 1 

C-34 Efetivos  1 1 2 2 4 4 4 4 6 8 10 12 2 

Suplentes  1 1 2 2 3 3 3 4 5 7 8 9 2 

C-35 Efetivos    1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 1 

Suplentes    1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 1 

 
OBS.: Os membros efetivos e suplentes terão representantes dos Empregadores e Empregados. 
 
* As atividades econômicas integrantes dos grupos estão especificadas por CNAE nos 
QUADROS II e III. 
 
* Nos grupos C-18 e C-18a constituir CIPA por estabelecimento a partir de 70 trabalhadores e 
quando o estabelecimento possuir menos de 70 trabalhadores observar o dimensionamento 
descrito na NR 18 – subitem 18.33.1. 

 
 

QUADRO II 
 

Agrupamento de setores econômicos pela Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas – CNAE (versão 2.0), para dimensionamento da 

CIPA 
(Dado pela Portaria SIT n.º 14, de 21 de junho de 2007) 

 
C-1 – MINERAIS 
05 00-3 06 00-0 07 10-3 07 21-9 07 22-7 07 23-5 07 24-3 07 25-1 07 29-4 08 10-0 08 91-6 
08 92-4 08 93-2 08 99-1 09 10-6 09 90-4 19 10-1 23 20-6 23 91-5    

 
C-1a – MINERAIS 
19 21-7 19 22-5 19 31-4 

 
C-2 – ALIMENTOS 
10 11-2 10 12-1 10 13-9 10 20-1 10 31-7 10 32-5 10 33-3 10 41-4 10 42-2 10 43-1 10 51-1 
10 52-0 10 53-8 10 61-9 10 62-7 10 63-5 10 64-3 10 65-1 10 66-0 10 69-4 10 71-6 10 72-4 
10 81-3 10 82-1 10 91-1 10 92-9 10 93-7 10 94-5 10 95-3 10 96-1 10 99-6 11 11-9 11 12-7 
11 13-5 11 21-6 11 22-4 12 10-7 12 20-4       

 
C-3 – TÊXTEIS 
13 11-1 13 12-0 13 13-8 13 14-6 13 21-9 13 22-7 13 23-5 13 40-5 13 59-6 

 
C-3a – TÊXTEIS 
13 30-8 13 51-1 13 52-9 13 53-7 13 54-5 13 59-6 14 21-5 14 22-3 

 
C-4 – CONFECÇÃO 
14 11-8 14 12-6 14 13-4 14 14-2 32 92-2 

 
C-5 – CALÇADOS E SIMILARES 
15 10-6 15 31-9 15 32-7 15 33-5 15 39-4 15 40-8 
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C-5a – CALÇADOS E SIMILARES 
15 21-1 15 29-7 

 
C-6 – MADEIRA 
16 10-2 16 21-8 16 22-6 16 23-4 16 29-3 31 01-2 

 
C-7 – PAPEL 
17 31-1 17 32-0 17 33-8 17 41-9 17 42-7 17 49-4 

 
C-7a – PAPEL 
17 10-9 17 21-4 17 22-2 

 
C-8 – GRÁFICOS 
18 11-3 18 12-1 18 13-0 18 21-1 18 22-9 58 11-5 58 12-3 58 13-1 58 19-1 58 21-2 58 22-1 
58 23-9 58 29-8 63 91-7         

 
C-9 – SOM E IMAGEM 
18 30-0 59 11-1 59 12-0 59 13-8 59 14-6 59 20-1 60 10-1 60 21-7 60 22-5 74 20-0 90 01-9 
90 02-7 90 03-5          

 
C-10 – QUÍMICOS 
19 32-2 20 11-8 20 12-6 20 13-4 20 14-2 20 19-3 20 21-5 20 22-3 20 29-1 20 31-2 20 32-1 
20 33-9 20 40-1 20 51-7 20 52-5 20 61-4 20 62-2 20 63-1 20 71-1 20 72-0 20 73-8 20 91-6 
20 93-2 20 94-1 20 99-1 21 10-6 21 21-1 21 22-0 21 23-8 22 21-8 22 22-6 22 23-4 22 29-3 
26 80-9 27 21-0 27 22-8 31 04-7        

 
C-11 – BORRACHA 
22 11-1 22 12-9 22 19-6         

 
C-12 – NÃO-METÁLICOS 
23 11-7 23 12-5 23 19-2 23 30-3 23 41-9 23 42-7 23 49-4 23 92-3 23 99-1 32 11-6 38 32-7 
38 39-4           

 
C-13 – METÁLICOS 
24 11-3 24 12-1 24 21-1 24 22-9 24 23-7 24 24-5 24 31-8 24 39-3 24 41-5 24 42-3 24 43-1 

24 49-1 24 51-2 24 52-1 25 11-0 25 13-6 25 31-4 25 32-2 25 39-0 25 92-6   

 
C-14 – EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E FERRAMENTAS 
25 12-8 25 21-7 25 22-5 25 41-1 25 42-0 25 43-8 25 91-8 25 93-4 25 99-3 26 10-8 26 21-3 
26 22-1 26 31-1 26 32-9 26 40-0 26 51-5 26 52-3 26 60-4 26 70-1 27 10-4 27 31-7 27 32-5 
27 33-3 27 40-6 27 51-1 27 59-7 27 90-2 28 11-9 28 12-7 28 13-5 28 14-3 28 15-1 28 21-6 
28 22-4 28 23-2 28 24-1 28 25-9 28 32-1 28 33-0 28 40-2 28 51-8 28 52-6 28 54-2 28 61-5 
28 62-3 28 63-1 28 64-0 28 65-8 28 66-6 28 69-1 29 45-0 31 02-1 31 03-9 32 30-2 32 40-0 
32 50-7 33 11-2 33 12-1 33 13-9 33 14-7 33 19-8 33 21-0 38 31-9 95 12-6 95 21-5  

 
C-14a – EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E FERRAMENTAS 
28 29-1 32 12-4 32 20-5 32 99-0 32 91-4 33 29-5 95 11-8     

 
C-15 – EXPLOSIVOS E ARMAS 
20 92-4 25 50-1          
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C-16 – VEÍCULOS 
28 31-3 28 53-4 29 10-7 29 20-4 29 30-1 29 41-7 29 42-5 29 43-3 29 44-1 29 49-2 29 50-6 

30 11-3 30 12-1 30 31-8 30 32-6 30 41-5 30 42-3 30 50-4 30 91-1 30 92-0 30 99-7 33 15-5 
33 16-3 33 17-1 45 20-0 45 43-9        

 
C-17 – ÁGUA E ENERGIA 
35 11-5 35 12-3 35 13-1 35 14-0 35 20-4 35 30-1 36 00-6 37 01-1 37 02-9 38 11-4 38 12-2 
38 21-1 38 22-0 39 00-5         

 
C-18 – CONSTRUÇÃO 
42 22-7 42 23-5 42 91-0 42 99-5 43 21-5 43 22-3 43 29-1 43 30-4 43 99-1   

 
C-18a – CONSTRUÇÃO 
41 20-4 42 11-1 42 12-0 42 13-8 42 21-9 42 92-8 43 11-8 43 12-6 43 13-4 43 19-3 43 91-6 

 
C-19 – INTERMEDIÁRIOS DO COMÉRCIO 
46 11-7 46 14-1 46 15-0 46 16-8 46 17-6 46 18-4 46 19-2     

 
C-20 – COMÉRCIO ATACADISTA 
46 13-3 46 21-4 46 22-2 46 23-1 46 31-1 46 32-0 46 33-8 46 34-6 46 35-4 46 36-2 46 37-1 
46 39-7 46 41-9 46 42-7 46 43-5 46 44-3 46 45-1 46 47-8 46 49-4 46 51-6 46 52-4 46 61-3 
46 62-1 46 63-0 46 64-8 46 65-6 46 69-9 46 71-1 46 72-9 46 73-7 46 74-5 46 79-6 46 85-1 
46 86-9 46 89-3 46 91-5 46 92-3 46 93-1       

 
C-21 – COMÉRCIO VAREJISTA 
45 11-1 45 12-9 45 30-7 45 41-2 45 42-1 47 11-3 47 12-1 47 13-0 47 21-1 47 22-9 47 23-7 
47 24-5 47 29-6 47 41-5 47 42-3 47 43-1 47 44-0 47 51-2 47 52-1 47 53-9 47 54-7 47 55-5 
47 56-3 47 57-1 47 59-8 47 61-0 47 62-8 47 63-6 47 71-7 47 72-5 47 73-3 47 74-1 47 81-4 
47 82-2 47 83-1 47 85-7 47 89-0 47 90-3       

 
C-22 – COMÉRCIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 
46 12-5 46 46-0 46 81-8 46 82-6 46 83-4 46 84-2 46 87-7 47 31-8 47 32-6 47 84-9  

 
C-23 – ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 
55 10-8 55 90-6 56 11-2 56 12-1 56 20-1 88 00-6      

 
C-24 – TRANSPORTE 
49 40-0 49 50-7 50 22-0 50 91-2 50 99-8 51 11-1 51 12-9 51 20-0 52 11-7 52 12-5 52 40-1 

 
C-24a – TRANSPORTE 
50 30-1 52 21-4 52 22-2 52 23-1 52 29-0 52 31-1 52 32-0 52 39-7 52 50-8   

 
C-24b – TRANSPORTE 
50 11-4 50 12-2 50 21-1 51 30-7        

 
C-24c – TRANSPORTE 
49 21-3 49 22-1 49 23-0 49 24-8 49 29-9 49 30-2      

 
C-24d – TRANSPORTE 
49 11-6 49 12-4          
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C-25 – CORREIO E TELECOMUNICAÇÕES 
53 10-5 53 20-2 61 10-8 61 20-5 61 30-2 61 41-8 61 42-6 61 43-4 61 90-6   

 
C-26 – SEGURO 
65 11-1 65 12-0 65 20-1 65 30-8 65 41-3 65 42-1 65 50-2     

 
C-27 – ADMINISTRAÇÃO DE MERCADOS FINANCEIROS 
66 11-8 66 12-6 66 19-3 66 21-5 66 22-3 66 29-1 66 30-4     

 
C-28 – BANCOS 
64 10-7 64 21-2 64 22-1 64 23-9 64 24-7 64 31-0 64 32-8 64 33-6 64 34-4 64 35-2 64 36-1 
64 37-9 64 40-9 64 50-6 64 61-1 64 63-8 64 70-1 64 91-3 64 92-1 64 93-0 64 99-9 66 13-4 
77 40-3           

 
C-29 – SERVIÇOS 
41 10-7 64 62-0 68 10-2 68 21-8 68 22-6 69 11-7 69 12-5 69 20-6 70 10-7 70 20-4 73 20-3 
77 21-7 77 22-5 77 23-3 77 29-2 79 11-2 79 12-1 79 90-2 81 11-7 85 50-3 94 11-1 94 12-0 
94 20-1 94 30-8 94 91-0 94 92-8 94 93-6 94 99-5      

 
C-30 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E LIMPEZA 
80 11-1 80 12-9 80 20-0 80 30-7 81 21-4 81 22-2 81 29-0 81 30-3 96 01-7   

 
C-31 – ENSINO 
85 11-2 85 12-1 85 13-9 85 20-1 85 31-7 85 32-5 85 33-3 85 41-4 85 42-2 85 91-1 85 92-9 
85 93-7 85 99-6 91 01-5 91 02-3 91 03-1 93 11-5 93 12-3 93 13-1 93 19-1   

 
C-32 – PESQUISAS 
71 20-1 72 10-0 72 20-7         

 
C-33 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
84 11-6 84 12-4 84 13-2 84 21-3 84 22-1 84 23-0 84 24-8 84 25-6 84 30-2 99 00-8  

 
C-34 – SAÚDE 
75 00-1 86 10-1 86 21-6 86 22-4 86 30-5 86 40-2 86 50-0 86 60-7 86 90-9 87 11-5 87 12-3 
87 20-4 87 30-1 96 03-3         

 
C-35 – OUTROS SERVIÇOS 
62 01-5 62 02-3 62 03-1 62 04-0 62 09-1 63 11-9 63 19-4 63 99-2 71 11-1 71 12-0 71 19-7 
73 11-4 73 12-2 73 19-0 74 10-2 74 90-1 77 11-0 77 19-5 77 31-4 77 32-2 77 33-1 77 39-0 
78 10-8 78 20-5 78 30-2 81 12-5 82 11-3 82 19-9 82 20-2 82 30-0 82 91-1 82 92-0 82 99-7 
92 00-3 93 21-2 93 29-8 95 29-1 96 02-5 96 09-2 97 00-5     
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QUADRO III 
Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 

(Versão 2.0), com correspondente agrupamento para dimensionamento da 
CIPA 

(Dado pela Portaria SIT n.º 14, de 21 de junho de 2007) 
 

CNAE Descrição Grupo 

05.00-3 Extração de carvão mineral C-1 

06.00-0 Extração de petróleo e gás natural C-1 

07.10-3 Extração de minério de ferro C-1 

07.21-9 Extração de minério de alumínio C-1 

07.22-7 Extração de minério de estanho C-1 

07.23-5 Extração de minério de manganês C-1 

07.24-3 Extração de minério de metais preciosos C-1 

07.25-1 Extração de minerais radioativos C-1 

07.29-4 Extração de minerais metálicos não-ferrosos não 
especificados anteriormente 

C-1 

08.10-0 Extração de pedra, areia e argila C-1 

08.91-6 Extração de minerais para fabricação de adubos, 
fertilizantes e outros produtos químicos 

C-1 

08.92-4 Extração e refino de sal marinho e sal-gema C-1 

08.93-2 Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) C-1 

08.99-1 Extração de minerais não-metálicos não especificados 
anteriormente 

C-1 

09.10-6 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás 
natural 

C-1 

09.90-4 Atividades de apoio à extração de minerais, exceto 
petróleo e gás natural 

C-1 

10.11-2 Abate de reses, exceto suínos C-2 

10.12-1 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais C-2 

10.13-9 Fabricação de produtos de carne C-2 

10.20-1 Preservação do pescado e fabricação de produtos do 
pescado 

C-2 

10.31-7 Fabricação de conservas de frutas C-2 

10.32-5 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais C-2 

10.33-3 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes C-2 

10.41-4 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de 
milho 

C-2 

10.42-2 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de 
milho 

C-2 

10.43-1 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e 
de óleos não-comestíveis de animais 

C-2 

10.51-1 Preparação do leite C-2 
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10.52-0 Fabricação de laticínios C-2 

10.53-8 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis C-2 

10.61-9 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do 
arroz 

C-2 

10.62-7 Moagem de trigo e fabricação de derivados C-2 

10.63-5 Fabricação de farinha de mandioca e derivados C-2 

10.64-3 Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto 
óleos de milho 

C-2 

10.65-1 Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos 
de milho 

C-2 

10.66-0 Fabricação de alimentos para animais C-2 

10.69-4 Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal 
não especificados anteriormente 

C-2 

10.71-6 Fabricação de açúcar em bruto C-2 

10.72-4 Fabricação de açúcar refinado C-2 

10.81-3 Torrefação e moagem de café C-2 

10.82-1 Fabricação de produtos à base de café C-2 

10.91-1 Fabricação de produtos de panificação C-2 

10.92-9 Fabricação de biscoitos e bolachas C-2 

10.93-7 Fabricação de produtos derivados do cacau, de 
chocolates e confeitos 

C-2 

10.94-5 Fabricação de massas alimentícias C-2 

10.95-3 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e 
condimentos 

C-2 

10.96-1 Fabricação de alimentos e pratos prontos C-2 

10.99-6 Fabricação de produtos alimentícios não especificados 
anteriormente 

C-2 

11.11-9 Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas C-2 

11.12-7 Fabricação de vinho C-2 

11.13-5 Fabricação de malte, cervejas e chopes C-2 

11.21-6 Fabricação de águas envasadas C-2 

11.22-4 Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-
alcoólicas 

C-2 

12.10-7 Processamento industrial do fumo C-2 

12.20-4 Fabricação de produtos do fumo C-2 

13.11-1 Preparação e fiação de fibras de algodão C-3 

13.12-0 Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto 
algodão 

C-3 

13.13-8 Fiação de fibras artificiais e sintéticas C-3 

13.14-6 Fabricação de linhas para costurar e bordar C-3 

13.21-9 Tecelagem de fios de algodão C-3 

13.22-7 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto C-3 
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algodão 

13.23-5 Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas C-3 

13.30-8 Fabricação de tecidos de malha C-3a 

13.40-5 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis C-3 

13.51-1 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico C-3a 

13.52-9 Fabricação de artefatos de tapeçaria C-3a 

13.53-7 Fabricação de artefatos de cordoaria C-3a 

13.54-5 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos C-3a 

13.59-6 Fabricação de outros produtos têxteis não 
especificados anteriormente 

C-3a 

14.11-8 Confecção de roupas íntimas C-4 

14.12-6 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas 
íntimas 

C-4 

14.13-4 Confecção de roupas profissionais C-4 

14.14-2 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para 
segurança e proteção 

C-4 

14.21-5 Fabricação de meias C-3a 

14.22-3 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em 
malharias e tricotagens, exceto meias 

C-3a 

15.10-6 Curtimento e outras preparações de couro C-5 

15.21-1 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e 
semelhantes de qualquer material 

C-5a 

15.29-7 Fabricação de artefatos de couro não especificados 
anteriormente 

C-5a 

15.31-9 Fabricação de calçados de couro C-5 

15.32-7 Fabricação de tênis de qualquer material C-5 

15.33-5 Fabricação de calçados de material sintético C-5 

15.39-4 Fabricação de calçados de materiais não especificados 
anteriormente 

C-5 

15.40-8 Fabricação de partes para calçados, de qualquer 
material 

C-5 

16.10-2 Desdobramento de madeira C-6 

16.21-8 Fabricação de madeira laminada e de chapas de 
madeira compensada, prensada e aglomerada 

C-6 

16.22-6 Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de 
carpintaria para construção 

C-6 

16.23-4 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de 
madeira 

C-6 

16.29-3 Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, 
vime e material trançado não especificados 
anteriormente, exceto móveis 

C-6 

17.10-9 Fabricação de celulose e outras pastas para a 
fabricação de papel 

C-7a 
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17.21-4 Fabricação de papel C-7a 

17.22-2 Fabricação de cartolina e papel-cartão C-7a 

17.31-1 Fabricação de embalagens de papel C-7 

17.32-0 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão C-7 

17.33-8 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão 
ondulado 

C-7 

17.41-9 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-
cartão e papelão ondulado para uso comercial e de 
escritório 

C-7 

17.42-7 Fabricação de produtos de papel para usos doméstico 
e higiênico-sanitário 

C-7 

17.49-4 Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, 
cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não 
especificados anteriormente 

C-7 

18.11-3 Impressão de jornais, livros, revistas e outras 
publicações periódicas 

C-8 

18.12-1 Impressão de material de segurança C-8 

18.13-0 Impressão de materiais para outros usos C-8 

18.21-1 Serviços de pré-impressão C-8 

18.22-9 Serviços de acabamentos gráficos C-8 

18.30-0 Reprodução de materiais gravados em qualquer 
suporte 

C-9 

19.10-1 Coquerias C-1 

19.21-7 Fabricação de produtos do refino de petróleo C-1a 

19.22-5 Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto 
produtos do refino 

C-1a 

19.31-4 Fabricação de álcool C-1a 

19.32-2 Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool C-10 

20.11-8 Fabricação de cloro e álcalis C-10 

20.12-6 Fabricação de intermediários para fertilizantes C-10 

20.13-4 Fabricação de adubos e fertilizantes C-10 

20.14-2 Fabricação de gases industriais C-10 

20.19-3 Fabricação de produtos químicos inorgânicos não 
especificados anteriormente 

C-10 

20.21-5 Fabricação de produtos petroquímicos básicos C-10 

20.22-3 Fabricação de intermediários para plastificantes, 
resinas e fibras 

C-10 

20.29-1 Fabricação de produtos químicos orgânicos não 
especificados anteriormente 

C-10 

20.31-2 Fabricação de resinas termoplásticas C-10 

20.32-1 Fabricação de resinas termofixas C-10 

20.33-9 Fabricação de elastômeros C-10 

20.40-1 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas C-10 
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20.51-7 Fabricação de defensivos agrícolas C-10 

20.52-5 Fabricação de desinfestantes domissanitários C-10 

20.61-4 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos C-10 

20.62-2 Fabricação de produtos de limpeza e polimento C-10 

20.63-1 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de 
higiene pessoal 

C-10 

20.71-1 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas C-10 

20.72-0 Fabricação de tintas de impressão C-10 

20.73-8 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e 
produtos afins 

C-10 

20.91-6 Fabricação de adesivos e selantes C-10 

20.92-4 Fabricação de explosivos C-15 

20.93-2 Fabricação de aditivos de uso industrial C-10 

20.94-1 Fabricação de catalisadores C-10 

20.99-1 Fabricação de produtos químicos não especificados 
anteriormente 

C-10 

21.10-6 Fabricação de produtos farmoquímicos C-10 

21.21-1 Fabricação de medicamentos para uso humano C-10 

21.22-0 Fabricação de medicamentos para uso veterinário C-10 

21.23-8 Fabricação de preparações farmacêuticas C-10 

22.11-1 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar C-11 

22.12-9 Reforma de pneumáticos usados C-11 

22.19-6 Fabricação de artefatos de borracha não especificados 
anteriormente 

C-11 

22.21-8 Fabricação de laminados planos e tubulares de 
material plástico 

C-10 

22.22-6 Fabricação de embalagens de material plástico C-10 

22.23-4 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico 
para uso na construção 

C-10 

22.29-3 Fabricação de artefatos de material plástico não 
especificados anteriormente 

C-10 

23.11-7 Fabricação de vidro plano e de segurança C12 

23.12-5 Fabricação de embalagens de vidro C12 

23.19-2 Fabricação de artigos de vidro C-12 

23.20-6 Fabricação de cimento C-1 

23.30-3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, 
fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 

C-12 

23.41-9 Fabricação de produtos cerâmicos refratários C-12 

23.42-7 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para 
uso estrutural na construção 

C-12 

23.49-4 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não 
especificados anteriormente 

C-12 
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23.91-5 Aparelhamento e outros trabalhos em pedras C-1 

23.92-3 Fabricação de cal e gesso C-12 

23.99-1 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos não 
especificados anteriormente 

C-12 

24.11-3 Produção de ferro-gusa C-13 

24.12-1 Produção de ferroligas C-13 

24.21-1 Produção de semi-acabados de aço C-13 

24.22-9 Produção de laminados planos de aço C-13 

24.23-7 Produção de laminados longos de aço C-13 

24.24-5 Produção de relaminados, trefilados e perfilados de 
aço 

C-13 

24.31-8 Produção de tubos de aço com costura C-13 

24.39-3 Produção de outros tubos de ferro e aço C-13 

24.41-5 Metalurgia do alumínio e suas ligas C-13 

24.42-3 Metalurgia dos metais preciosos C-13 

24.43-1 Metalurgia do cobre C-13 

24.49-1 Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não 
especificados anteriormente 

C-13 

24.51-2 Fundição de ferro e aço C-13 

24.52-1 Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas C-13 

25.11-0 Fabricação de estruturas metálicas C-13 

25.12-8 Fabricação de esquadrias de metal C-14 

25.13-6 Fabricação de obras de caldeiraria pesada C-13 

25.21-7 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e 
caldeiras para aquecimento central 

C-14 

25.22-5 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto 
para aquecimento central e para veículos 

C-14 

25.31-4 Produção de forjados de aço e de metais não-ferrosos e 
suas ligas 

C-13 

25.32-2 Produção de artefatos estampados de metal; 
metalurgia do pó 

C-13 

25.39-0 Serviços de usinagem, solda, tratamento e 
revestimento em metais 

C-13 

25.41-1 Fabricação de artigos de cutelaria C-14 

25.42-0 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias C-14 

25.43-8 Fabricação de ferramentas C-14 

25.50-1 Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de 
fogo e munições 

C-15 

25.91-8 Fabricação de embalagens metálicas C-14 

25.92-6 Fabricação de produtos de trefilados de metal C-13 

25.93-4 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e 
pessoal 

C-14 

NR 5 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 



899
 

25.99-3 Fabricação de produtos de metal não especificados 
anteriormente 

C-14 

26.10-8 Fabricação de componentes eletrônicos C-14 

26.21-3 Fabricação de equipamentos de informática C-14 

26.22-1 Fabricação de periféricos para equipamentos de 
informática 

C-14 

26.31-1 Fabricação de equipamentos transmissores de 
comunicação 

C-14 

26.32-9 Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros 
equipamentos de comunicação 

C-14 

26.40-0 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, 
gravação e amplificação de áudio e vídeo 

C-14 

26.51-5 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, 
teste e controle 

C-14 

26.52-3 Fabricação de cronômetros e relógios C-14 

26.60-4 Fabricação de aparelhos eletromédicos e 
eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

C-14 

26.70-1 Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, 
fotográficos e cinematográficos 

C-14 

26.80-9 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas C-10 

27.10-4 Fabricação de geradores, transformadores e motores 
elétricos 

C-14 

27.21-0 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores 
elétricos, exceto para veículos automotores 

C-10 

27.22-8 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos 
automotores 

C-10 

27.31-7 Fabricação de aparelhos e equipamentos para 
distribuição e controle de energia elétrica 

C-14 

27.32-5 Fabricação de material elétrico para instalações em 
circuito de consumo 

C-14 

27.33-3 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos 
isolados 

C-14 

27.40-6 Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de 
iluminação 

C-14 

27.51-1 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de 
lavar e secar para uso doméstico 

C-14 

27.59-7 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não 
especificados anteriormente 

C-14 

27.90-2 Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não 
especificados anteriormente 

C-14 

28.11-9 Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e 
veículos rodoviários 

C-14 

28.12-7 Fabricação de equipamentos hidráulicos e C-14 
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pneumáticos, exceto válvulas 

28.13-5 Fabricação de válvulas, registros e dispositivos 
semelhantes 

C-14 

28.14-3 Fabricação de compressores C-14 

28.15-1 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins 
industriais 

C-14 

28.21-6 Fabricação de aparelhos e equipamentos para 
instalações térmicas 

C-14 

28.22-4 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos 
para transporte e elevação de cargas e pessoas 

C-14 

28.23-2 Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e 
ventilação para uso industrial e comercial 

C-14 

28.24-1 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar 
condicionado 

C-14 

28.25-9 Fabricação de máquinas e equipamentos para 
saneamento básico e ambiental 

C-14 

28.29-1 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 
não especificados anteriormente 

C-14a 

28.31-3 Fabricação de tratores agrícolas C-16 

28.32-1 Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola C-14 

28.33-0 Fabricação de máquinas e equipamentos para a 
agricultura e pecuária, exceto para irrigação 

C-14 

28.40-2 Fabricação de máquinas-ferramenta C-14 

28.51-8 Fabricação de máquinas e equipamentos para a 
prospecção e extração de petróleo 

C-14 

28.52-6 Fabricação de outras máquinas e equipamentos para 
uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo 

C-14 

28.53-4 Fabricação de tratores, exceto agrícolas C-16 

28.54-2 Fabricação de máquinas e equipamentos para 
terraplenagem, pavimentação e construção, exceto 
tratores 

C-14 

28.61-5 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, 
exceto máquinas-ferramenta 

C-14 

28.62-3 Fabricação de máquinas e equipamentos para as 
indústrias de alimentos, bebidas e fumo 

C-14 

28.63-1 Fabricação de máquinas e equipamentos para a 
indústria têxtil 

C-14 

28.64-0 Fabricação de máquinas e equipamentos para as 
indústrias do vestuário, do couro e de calçados 

C-14 

28.65-8 Fabricação de máquinas e equipamentos para as 
indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos 

C-14 

28.66-6 Fabricação de máquinas e equipamentos para a 
indústria do plástico 

C-14 
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28.69-1 Fabricação de máquinas e equipamentos para uso 
industrial específico não especificados anteriormente 

C-14 

29.10-7 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários C-16 

29.20-4 Fabricação de caminhões e ônibus C-16 

29.30-1 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para 
veículos automotores 

C-16 

29.41-7 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor 
de veículos automotores 

C-16 

29.42-5 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de 
marcha e transmissão de veículos automotores 

C-16 

29.43-3 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de 
freios de veículos automotores 

C-16 

29.44-1 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de 
direção e suspensão de veículos automotores 

C-16 

29.45-0 Fabricação de material elétrico e eletrônico para 
veículos automotores, exceto baterias 

C-14 

29.49-2 Fabricação de peças e acessórios para veículos 
automotores não especificados anteriormente 

C-16 

29.50-6 Recondicionamento e recuperação de motores para 
veículos automotores 

C-16 

30.11-3 Construção de embarcações e estruturas flutuantes C-16 

30.12-1 Construção de embarcações para esporte e lazer C-16 

30.31-8 Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais 
rodantes 

C-16 

30.32-6 Fabricação de peças e acessórios para veículos 
ferroviários 

C-16 

30.41-5 Fabricação de aeronaves C-16 

30.42-3 Fabricação de turbinas, motores e outros componentes 
e peças para aeronaves 

C-16 

30.50-4 Fabricação de veículos militares de combate C-16 

30.91-1 Fabricação de motocicletas C-16 

30.92-0 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados C-16 

30.99-7 Fabricação de equipamentos de transporte não 
especificados anteriormente 

C-16 

31.01-2 Fabricação de móveis com predominância de madeira C-6 

31.02-1 Fabricação de móveis com predominância de metal C-14 

31.03-9 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto 
madeira e metal 

C-14 

31.04-7 Fabricação de colchões C-10 

32.11-6 Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de 
ourivesaria e joalheria 

C-12 

32.12-4 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes C-14a 

32.20-5 Fabricação de instrumentos musicais C-14a 
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32.30-2 Fabricação de artefatos para pesca e esporte C-14 

32.40-0 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos C-14 

32.50-7 Fabricação de instrumentos e materiais para uso 
médico e odontológico e de artigos ópticos 

C-14 

32.91-4 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras C-14a 

32.92-2 Fabricação de equipamentos e acessórios para 
segurança e proteção pessoal e profissional 

C-4 

32.99-0 Fabricação de produtos diversos não especificados 
anteriormente 

C-14a 

33.11-2 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios 
metálicos e caldeiras, exceto para veículos 

C-14 

33.12-1 Manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos 
e ópticos 

C-14 

33.13-9 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 
elétricos 

C-14 

33.14-7 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 
da indústria mecânica 

C-14 

33.15-5 Manutenção e reparação de veículos ferroviários C-16 

33.16-3 Manutenção e reparação de aeronaves C-16 

33.17-1 Manutenção e reparação de embarcações C-16 

33.19-8 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos 
não especificados anteriormente 

C-14 

33.21-0 Instalação de máquinas e equipamentos industriais C-14 

33.29-5 Instalação de equipamentos não especificados 
anteriormente 

C-14a 

35.11-5 Geração de energia elétrica C-17 

35.12-3 Transmissão de energia elétrica C-17 

35.13-1 Comércio atacadista de energia elétrica C-17 

35.14-0 Distribuição de energia elétrica C-17 

35.20-4 Produção de gás; processamento de gás natural; 
distribuição de combustíveis gasosos por redes 
urbanas 

C-17 

35.30-1 Produção e distribuição de vapor, água quente e ar 
condicionado 

C-17 

36.00-6 Captação, tratamento e distribuição de água C-17 

37.01-1 Gestão de redes de esgoto C-17 

37.02-9 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de 
redes 

C-17 

38.11-4 Coleta de resíduos não-perigosos C-17 

38.12-2 Coleta de resíduos perigosos C-17 

38.21-1 Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos C-17 

38.22-0 Tratamento e disposição de resíduos perigosos C-17 

38.31-9 Recuperação de materiais metálicos C-14 
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38.32-7 Recuperação de materiais plásticos C-12 

38.39-4 Recuperação de materiais não especificados 
anteriormente 

C-12 

39.00-5 Descontaminação e outros serviços de gestão de 
resíduos 

C-17 

41.10-7 Incorporação de empreendimentos imobiliários C-29 

41.20-4 Construção de edifícios C-18a 

42.11-1 Construção de rodovias e ferrovias C-18a 

42.12-0 Construção de obras-de-arte especiais C-18a 

42.13-8 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas C-18a 

42.21-9 Obras para geração e distribuição de energia elétrica e 
para telecomunicações 

C-18a 

42.22-7 Construção de redes de abastecimento de água, coleta 
de esgoto e construções correlatas 

C-18 

42.23-5 Construção de redes de transportes por dutos, exceto 
para água e esgoto 

C-18 

42.91-0 Obras portuárias, marítimas e fluviais C-18 

42.92-8 Montagem de instalações industriais e de estruturas 
metálicas 

C-18a 

42.99-5 Obras de engenharia civil não especificadas 
anteriormente 

C-18 

43.11-8 Demolição e preparação de canteiros de obras C-18a 

43.12-6 Perfurações e sondagens C-18a 

43.13-4 Obras de terraplenagem C-18a 

43.19-3 Serviços de preparação do terreno não especificados 
anteriormente 

C-18a 

43.21-5 Instalações elétricas C-18 

43.22-3 Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e 
refrigeração 

C-18 

43.29-1 Obras de instalações em construções não especificadas 
anteriormente 

C-18 

43.30-4 Obras de acabamento C-18 

43.91-6 Obras de fundações C-18a 

43.99-1 Serviços especializados para construção não 
especificados anteriormente 

C-18 

45.11-1 Comércio a varejo e por atacado de veículos 
automotores 

C-21 

45.12-9 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
veículos automotores 

C-21 

45.20-0 Manutenção e reparação de veículos automotores C-16 

45.30-7 Comércio de peças e acessórios para veículos 
automotores 

C-21 

45.41-2 Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças C-21 
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e acessórios 

45.42-1 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
motocicletas, peças e acessórios 

C-21 

45.43-9 Manutenção e reparação de motocicletas C-16 

46.11-7 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
matérias-primas agrícolas e animais vivos 

C-19 

46.12-5 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e 
químicos 

C-22 

46.13-3 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
madeira, material de construção e ferragens 

C-20 

46.14-1 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 

C-19 

46.15-0 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 

C-19 

46.16-8 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem 

C-19 

46.17-6 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
produtos alimentícios, bebidas e fumo 

C-19 

46.18-4 Representantes comerciais e agentes do comércio 
especializado em produtos não especificados 
anteriormente 

C-19 

46.19-2 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
mercadorias em geral não especializado 

C-19 

46.21-4 Comércio atacadista de café em grão C-20 

46.22-2 Comércio atacadista de soja C-20 

46.23-1 Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para 
animais e matérias-primas agrícolas, exceto café e soja 

C-20 

46.31-1 Comércio atacadista de leite e laticínios C-20 

46.32-0 Comércio atacadista de cereais e leguminosas 
beneficiados, farinhas, amidos e féculas 

C-20 

46.33-8 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros C-20 

46.34-6 Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e 
pescado 

C-20 

46.35-4 Comércio atacadista de bebidas C-20 

46.36-2 Comércio atacadista de produtos do fumo C-20 

46.37-1 Comércio atacadista especializado em produtos 
alimentícios não especificados anteriormente 

C-20 

46.39-7 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral C-20 

46.41-9 Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e 
de armarinho 

C-20 

46.42-7 Comércio atacadista de artigos do vestuário e 
acessórios 

C-20 
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46.43-5 Comércio atacadista de calçados e artigos de viagem C-20 

46.44-3 Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para 
uso humano e veterinário 

C-20 

46.45-1 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para 
uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico 

C-20 

46.46-0 Comércio atacadista de cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal 

C-22 

46.47-8 Comércio atacadista de artigos de escritório e de 
papelaria; livros, jornais e outras publicações 

C-20 

46.49-4 Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso 
pessoal e doméstico não especificados anteriormente 

C-20 

46.51-6 Comércio atacadista de computadores, periféricos e 
suprimentos de informática 

C-20 

46.52-4 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e 
equipamentos de telefonia e comunicação 

C-20 

46.61-3 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 

C-20 

46.62-1 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para 
terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 

C-20 

46.63-0 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos 
para uso industrial; partes e peças 

C-20 

46.64-8 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; 
partes e peças 

C-20 

46.65-6 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos 
para uso comercial; partes e peças 

C-20 

46.69-9 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos não especificados anteriormente; partes 
epeças 

C-20 

46.71-1 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados C-20 

46.72-9 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas C-20 

46.73-7 Comércio atacadista de material elétrico C-20 

46.74-5 Comércio atacadista de cimento C-20 

46.79-6 Comércio atacadista especializado de materiais de 
construção não especificados anteriormente e de 
materiais de construção em geral 

C-20 

46.81-8 Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos 
e gasosos, exceto gás natural e GLP  

C-22 

46.82-6 Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo 
(GLP) 

C-22 

46.83-4 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo 

C-22 

46.84-2 Comércio atacadista de produtos químicos e C-22 
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petroquímicos, exceto agroquímicos 

46.85-1 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e 
metalúrgicos, exceto para construção 

C-20 

46.86-9 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto e de 
embalagens 

C-20 

46.87-7 Comércio atacadista de resíduos e sucatas C-22 

46.89-3 Comércio atacadista especializado de outros produtos 
intermediários não especificados anteriormente 

C-20 

46.91-5 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios 

C-20 

46.92-3 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com 
predominância de insumos agropecuários 

C-20 

46.93-1 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem 
predominância de alimentos ou de insumos 
agropecuários 

C-20 

47.11-3 Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados e supermercados 

C-21 

47.12-1 Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios - 
minimercados, mercearias e armazéns 

C-21 

47.13-0 Comércio varejista de mercadorias em geral, sem 
predominância de produtos alimentícios 

C-21 

47.21-1 Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, 
doces, balas e semelhantes 

C-21 

47.22-9 Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e 
peixarias 

C-21 

47.23-7 Comércio varejista de bebidas C-21 

47.24-5 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros C-21 

47.29-6 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral 
ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente; produtos do fumo 

C-21 

47.31-8 Comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores 

C-22 

47.32-6 Comércio varejista de lubrificantes C-22 

47.41-5 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura C-21 

47.42-3 Comércio varejista de material elétrico C-21 

47.43-1 Comércio varejista de vidros C-21 

47.44-0 Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais 
de construção 

C-21 

47.51-2 Comércio varejista especializado de equipamentos e 
suprimentos de informática 

C-21 

47.52-1 Comércio varejista especializado de equipamentos de C-21 
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telefonia e comunicação 

47.53-9 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 
equipamentos de áudio e vídeo 

C-21 

47.54-7 Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria 
e artigos de iluminação 

C-21 

47.55-5 Comércio varejista especializado de tecidos e artigos 
de cama, mesa e banho 

C-21 

47.56-3 Comércio varejista especializado de instrumentos 
musicais e acessórios 

C-21 

47.57-1 Comércio varejista especializado de peças e acessórios 
para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, 
exceto informática e comunicação 

C-21 

47.59-8 Comércio varejista de artigos de uso doméstico não 
especificados anteriormente 

C-21 

47.61-0 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e 
papelaria 

C-21 

47.62-8 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas C-21 

47.63-6 Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos C-21 

47.71-7 Comércio varejista de produtos farmacêuticos para 
uso humano e veterinário 

C-21 

47.72-5 Comércio varejista de cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal 

C-21 

47.73-3 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos C-21 

47.74-1 Comércio varejista de artigos de óptica C-21 

47.81-4 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios C-21 

47.82-2 Comércio varejista de calçados e artigos de viagem C-21 

47.83-1 Comércio varejista de jóias e relógios C-21 

47.84-9 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) C-22 

47.85-7 Comércio varejista de artigos usados C-21 

47.89-0 Comércio varejista de outros produtos novos não 
especificados anteriormente 

C-21 

47.90-3 Comércio ambulante e outros tipos de comércio 
varejista 

C-21 

49.11-6 Transporte ferroviário de carga C-24d 

49.12-4 Transporte metroferroviário de passageiros C-24d 

49.21-3 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com 
itinerário fixo, municipal e em região metropolitana 

C-24c 

49.22-1 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com 
itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

C-24c 

49.23-0 Transporte rodoviário de táxi C-24c 

49.24-8 Transporte escolar C-24c 

49.29-9 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob C-24c 
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regime de fretamento, e outros transportes rodoviários 
não especificados anteriormente 

49.30-2 Transporte rodoviário de carga C-24c 

49.30-2 Transporte rodoviário de carga C-24c 

49.40-0 Transporte dutoviário C-24 

49.50-7 Trens turísticos, teleféricos e similares C-24 

50.11-4 Transporte marítimo de cabotagem C-24b 

50.12-2 Transporte marítimo de longo curso C-24b 

50.21-1 Transporte por navegação interior de carga C-24b 

50.22-0 Transporte por navegação interior de passageiros em 
linhas regulares 

C-24 

50.30-1 Navegação de apoio C-24a 

50.91-2 Transporte por navegação de travessia C-24 

50.99-8 Transportes aquaviários não especificados 
anteriormente 

C-24 

51.11-1 Transporte aéreo de passageiros regular C-24 

51.12-9 Transporte aéreo de passageiros não-regular C-24 

51.20-0 Transporte aéreo de carga C-24 

51.30-7 Transporte espacial C-24b 

52.11-7 Armazenamento C-24 

52.12-5 Carga e descarga C-24 

52.21-4 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços 
relacionados 

C-24a 

52.22-2 Terminais rodoviários e ferroviários C-24a 

52.23-1 Estacionamento de veículos C-24a 

52.29-0 Atividades auxiliares dos transportes terrestres não 
especificadas anteriormente 

C-24a 

52.31-1 Gestão de portos e terminais C-24a 

52.32-0 Atividades de agenciamento marítimo C-24a 

52.39-7 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não 
especificadas anteriormente 

C-24a 

52.40-1 Atividades auxiliares dos transportes aéreos C-24 

52.50-8 Atividades relacionadas à organização do transporte 
de carga 

C-24a 

53.10-5 Atividades de Correio C-25 

53.20-2 Atividades de malote e de entrega C-25 

55.10-8 Hotéis e similares C-23 

55.90-6 Outros tipos de alojamento não especificados 
anteriormente 

C-23 

56.11-2 Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de 
alimentação e bebidas 

C-23 

56.12-1 Serviços ambulantes de alimentação C-23 
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56.20-1 Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida 
preparada 

C-23 

58.11-5 Edição de livros C-8 

58.12-3 Edição de jornais C-8 

58.13-1 Edição de revistas C-8 

58.19-1 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos C-8 

58.21-2 Edição integrada à impressão de livros C-8 

58.22-1 Edição integrada à impressão de jornais C-8 

58.23-9 Edição integrada à impressão de revistas C-8 

58.29-8 Edição integrada à impressão de cadastros, listas e 
outros produtos gráficos 

C-8 

59.11-1 Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e 
de programas de televisão 

C-9 

59.12-0 Atividades de pós-produção cinematográfica, de 
vídeos e de programas de televisão 

C-9 

59.13-8 Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas 
de televisão 

C-9 

59.14-6 Atividades de exibição cinematográfica C-9 

59.20-1 Atividades de gravação de som e de edição de música C-9 

60.10-1 Atividades de rádio C-9 

60.21-7 Atividades de televisão aberta C-9 

60.22-5 Programadoras e atividades relacionadas à televisão 
por assinatura 

C-9 

61.10-8 Telecomunicações por fio C-25 

61.20-5 Telecomunicações sem fio C-25 

61.30-2 Telecomunicações por satélite C-25 

61.41-8 Operadoras de televisão por assinatura por cabo C-25 

61.42-6 Operadoras de televisão por assinatura por micro-
ondas 

C-25 

61.43-4 Operadoras de televisão por assinatura por satélite C-25 

61.90-6 Outras atividades de telecomunicações C-25 

62.01-5 Desenvolvimento de programas de computador sob 
encomenda 

C-35 

62.02-3 Desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador customizáveis 

C-35 

62.03-1 Desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador não-customizáveis 

C-35 

62.04-0 Consultoria em tecnologia da informação C-35 

62.09-1 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em 
tecnologia da informação 

C-35 

63.11-9 Tratamento de dados, provedores de serviços de 
aplicação e serviços de hospedagem na internet 

C-35 

63.19-4 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de C-35 
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informação na internet 

63.91-7 Agências de notícias C-8 

63.99-2 Outras atividades de prestação de serviços de 
informação não especificadas anteriormente 

C-35 

64.10-7 Banco Central C-28 

64.21-2 Bancos comerciais C-28 

64.22-1 Bancos múltiplos, com carteira comercial C-28 

64.23-9 Caixas econômicas  C-28 

64.24-7 Crédito cooperativo C-28 

64.31-0 Bancos múltiplos, sem carteira comercial C-28 

64.32-8 Bancos de investimento C-28 

64.33-6 Bancos de desenvolvimento C-28 

64.34-4 Agências de fomento C-28 

64.35-2 Crédito imobiliário C-28 

64.36-1 Sociedades de crédito, financiamento e investimento – 
financeiras 

C-28 

64.37-9 Sociedades de crédito ao microempreendedor C-28 

64.40-9 Arrendamento mercantil C-28 

64.50-6 Sociedades de capitalização C-28 

64.61-1 Holdings de instituições financeiras C-28 

64.62-0 Holdings de instituições não-financeiras C-29 

64.63-8 Outras sociedades de participação, exceto holdings C-28 

64.70-1 Fundos de investimento C-28 

64.91-3 Sociedades de fomento mercantil – factoring C-28 

64.92-1 Securitização de créditos C-28 

64.93-0 Administração de consórcios para aquisição de bens e 
direitos 

C-28 

64.99-9 Outras atividades de serviços financeiros não 
especificadas anteriormente 

C-28 

65.11-1 Seguros de vida C-26 

65.12-0 Seguros não-vida C-26 

65.20-1 Seguros-saúde C-26 

65.30-8 Resseguros C-26 

65.41-3 Previdência complementar fechada C-26 

65.42-1 Previdência complementar aberta C-26 

65.50-2 Planos de saúde C-26 

66.11-8 Administração de bolsas e mercados de balcão 
organizados 

C-27 

66.12-6 Atividades de intermediários em transações de títulos, 
valores mobiliários e mercadorias 

C-27 

66.13-4 Administração de cartões de crédito C-28 

66.19-3 Atividades auxiliares dos serviços financeiros não C-27 
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especificadas anteriormente 

66.21-5 Avaliação de riscos e perdas C-27 

66.22-3 Corretores e agentes de seguros, de planos de 
previdência complementar e de saúde 

C-27 

66.29-1 Atividades auxiliares dos seguros, da previdência 
complementar e dos planos de saúde não especificadas 
anteriormente 

C-27 

66.30-4 Atividades de administração de fundos por contrato 
ou comissão 

C-27 

68.10-2 Atividades imobiliárias de imóveis próprios C-29 

68.21-8 Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis C-29 

68.22-6 Gestão e administração da propriedade imobiliária C-29 

69.11-7 Atividades jurídicas, exceto cartórios C-29 

69.12-5 Cartórios C-29 

69.20-6 Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria 
contábil e tributária 

C-29 

70.10-7 Sedes de empresas e unidades administrativas locais C-29 

70.20-4 Atividades de consultoria em gestão empresarial C-29 

71.11-1 Serviços de arquitetura C-35 

71.12-0 Serviços de engenharia C-35 

71.19-7 Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e 
engenharia 

C-35 

71.20-1 Testes e análises técnicas C-32 

72.10-0 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências 
físicas e naturais 

C-32 

72.20-7 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências 
sociais e humanas 

C-32 

73.11-4 Agências de publicidade C-35 

73.12-2 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em 
veículos de comunicação 

C-35 

73.19-0 Atividades de publicidade não especificadas 
anteriormente 

C-35 

73.20-3 Pesquisas de mercado e de opinião pública C-29 

74.10-2 Design e decoração de interiores C-35 

74.20-0 Atividades fotográficas e similares C-9 

74.90-1 Atividades profissionais, científicas e técnicas não 
especificadas anteriormente 

C-35 

75.00-1 Atividades veterinárias C-34 

77.11-0 Locação de automóveis sem condutor C-35 

77.19-5 Locação de meios de transporte, exceto automóveis, 
sem condutor 

C-35 

77.21-7 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos C-29 

77.22-5 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares C-29 
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77.23-3 Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios C-29 

77.29-2 Aluguel de objetos pessoais e domésticos não 
especificados anteriormente 

C-29 

77.31-4 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem 
operador 

C-35 

77.32-2 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção 
sem operador 

C-35 

77.33-1 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório C-35 

77.39-0 Aluguel de máquinas e equipamentos não 
especificados anteriormente 

C-35 

77.40-3 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros C-28 

78.10-8 Seleção e agenciamento de mão-de-obra C-35 

78.20-5 Locação de mão-de-obra temporária C-35 

78.30-2 Fornecimento e gestão de recursos humanos para 
terceiros 

C-35 

79.11-2 Agências de viagens C-29 

79.12-1 Operadores turísticos C-29 

79.90-2 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não 
especificados anteriormente 

C-29 

80.11-1 Atividades de vigilância e segurança privada C-30 

80.12-9 Atividades de transporte de valores C-30 

80.20-0 Atividades de monitoramento de sistemas de 
segurança 

C-30 

80.30-7 Atividades de investigação particular C-30 

81.11-7 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto 
condomínios prediais 

C-29 

81.12-5 Condomínios prediais C-35 

81.21-4 Limpeza em prédios e em domicílios C-30 

81.22-2 Imunização e controle de pragas urbanas C-30 

81.29-0 Atividades de limpeza não especificadas 
anteriormente 

C-30 

81.30-3 Atividades paisagísticas C-30 

82.11-3 Serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo 

C-35 

82.19-9 Fotocópias, preparação de documentos e outros 
serviços especializados de apoio administrativo 

C-35 

82.20-2 Atividades de teleatendimento C-35 

82.30-0 Atividades de organização de eventos, exceto culturais 
e esportivos 

C-35 

82.91-1 Atividades de cobrança e informações cadastrais C-35 

82.92-0 Envasamento e empacotamento sob contrato C-35 

82.99-7 Atividades de serviços prestados principalmente às 
empresas não especificadas anteriormente 

C-35 
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84.11-6 Administração pública em geral C-33 

84.12-4 Regulação das atividades de saúde, educação, serviços 
culturais e outros serviços sociais 

C-33 

84.13-2 Regulação das atividades econômicas C-33 

84.21-3 Relações exteriores C-33 

84.22-1 Defesa C-33 

84.23-0 Justiça C-33 

84.24-8 Segurança e ordem pública C-33 

84.25-6 Defesa Civil C-33 

84.30-2 Seguridade social obrigatória C-33 

85.11-2 Educação infantil – creche C-31 

85.12-1 Educação infantil - pré-escola C-31 

85.13-9 Ensino fundamental C-31 

85.20-1 Ensino médio C-31 

85.31-7 Educação superior – graduação C-31 

85.32-5 Educação superior - graduação e pós-graduação C-31 

85.33-3 Educação superior - pós-graduação e extensão C-31 

85.41-4 Educação profissional de nível técnico C-31 

85.42-2 Educação profissional de nível tecnológico C-31 

85.50-3 Atividades de apoio à educação C-29 

85.91-1 Ensino de esportes C-31 

85.92-9 Ensino de arte e cultura C-31 

85.93-7 Ensino de idiomas C-31 

85.99-6 Atividades de ensino não especificadas anteriormente C-31 

86.10-1 Atividades de atendimento hospitalar C-34 

86.21-6 Serviços móveis de atendimento a urgências C-34 

86.22-4 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços 
móveis de atendimento a urgências 

C-34 

86.30-5 Atividades de atenção ambulatorial executadas por 
médicos e odontólogos 

C-34 

86.40-2 Atividades de serviços de complementação 
diagnóstica e terapêutica 

C-34 

86.50-0 Atividades de profissionais da área de saúde, exceto 
médicos e odontólogos 

C-34 

86.60-7 Atividades de apoio à gestão de saúde C-34 

86.90-9 Atividades de atenção à saúde humana não 
especificadas anteriormente 

C-34 

87.11-5 Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, 
imunodeprimidos e convalescentes prestadas em 
residências coletivas e particulares 

C-34 

87.12-3 Atividades de fornecimento de infra-estrutura de 
apoio e assistência a paciente no domicílio 

C-34 
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87.20-4 Atividades de assistência psicossocial e à saúde a 
portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental 
e dependência química 

C-34 

87.30-1 Atividades de assistência social prestadas em 
residências coletivas e particulares 

C-34 

88.00-6 Serviços de assistência social sem alojamento C-23 

90.01-9 Artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares 

C-9 

90.02-7 Criação artística C-9 

90.03-5 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e 
outras atividades artísticas 

C-9 

91.01-5 Atividades de bibliotecas e arquivos C-31 

91.02-3 Atividades de museus e de exploração, restauração 
artística e conservação de lugares e prédios históricos e 
atrações similares 

C-31 

91.03-1 Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques 
nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção 
ambiental 

C-31 

92.00-3 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas C-35 

93.11-5 Gestão de instalações de esportes C-31 

93.12-3 Clubes sociais, esportivos e similares C-31 

93.13-1 Atividades de condicionamento físico C-31 

93.19-1 Atividades esportivas não especificadas anteriormente C-31 

93.21-2 Parques de diversão e parques temáticos C-35 

93.29-8 Atividades de recreação e lazer não especificadas 
anteriormente 

C-35 

94.11-1 Atividades de organizações associativas patronais e 
empresariais 

C-29 

94.12-0 Atividades de organizações associativas profissionais C-29 

94.20-1 Atividades de organizações sindicais C-29 

94.30-8 Atividades de associações de defesa de direitos sociais C-29 

94.91-0 Atividades de organizações religiosas C-29 

94.92-8 Atividades de organizações políticas C-29 

94.93-6 Atividades de organizações associativas ligadas à 
cultura e à arte 

C-29 

94.99-5 Atividades associativas não especificadas 
anteriormente 

C-29 

95.11-8 Reparação e manutenção de computadores e de 
equipamentos periféricos 

C-14a 

95.12-6 Reparação e manutenção de equipamentos de 
comunicação 

C-14 

95.21-5 Reparação e manutenção de equipamentos 
eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

C-14 
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95.29-1 Reparação e manutenção de objetos e equipamentos 
pessoais e domésticos não especificados anteriormente 

C-35 

95.29-1 Reparação e manutenção de objetos e equipamentos 
pessoais e domésticos não especificados anteriormente 

C-35 

96.01-7 Lavanderias, tinturarias e toalheiros C-30 

96.02-5 Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de 
beleza 

C-35 

96.03-3 Atividades funerárias e serviços relacionados C-34 

96.09-2 Atividades de serviços pessoais não especificadas 
anteriormente 

C-35 

97.00-5 Serviços domésticos C-35 

99.00-8 Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais 

C-33 
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(Texto dado pela Portaria SSST n.º 24, de 29 de dezembro de 1994) 

7.1 DO OBJETO 

7.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de 
elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de 
promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 

7.1.2 Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem 
observados na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados 
mediante negociação coletiva de trabalho. 

7.1.3 Caberá à empresa contratante de mão-de-obra prestadora de serviços 
informar a empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração 
e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão 
sendo prestados. (Alterado pela Portaria n.º 8, de 05 de maio de 1996) 

7.2 DAS DIRETRIZES 

7.2.1 O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da 
empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado 
com o disposto nas demais NR. 



917 
 

7.2.2 O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo 
e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-
epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho. 

7.2.3 O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico 
precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza 
subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças 
profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. 

7.2.4 O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à 
saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações 
previstas nas demais NR. 

7.3 DAS RESPONSABILIDADES 

7.3.1 Compete ao empregador: 

a) garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como 
zelar pela sua eficácia; 

b) custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados 
ao PCMSO; (Alterada pela Portaria n.º 8, de 05 de maio de 1996) 

c) indicar, dentre os médicos dos Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, da empresa, um 
coordenador responsável pela execução do PCMSO; 

d) no caso de a empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, 
de acordo com a NR 4, deverá o empregador indicar médico do trabalho, 
empregado ou não da empresa, para coordenar o PCMSO; 

e) inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá 
contratar médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO. 

7.3.1.1 Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de 
grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 25 (vinte e cinto) 
empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro 1 da NR 4, 
com até 10 (dez) empregados. (Alterado pela Portaria n.º 8, de 05 de maio de 
1996) 

7.3.1.1.1 As empresas com mais de 25 (vinte e cinco) empregados e até 50 
(cinquenta) empregados, enquadradas no grau de risco 1 ou 2, segundo o 
Quadro 1 da NR 4, poderão estar desobrigadas de indicar médico 
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coordenador em decorrência de negociação coletiva. (Alterado pela Portaria 
n.º 8, de 05 de maio de 1996) 

7.3.1.1.2 As empresas com mais de 10 (dez) empregados e com até 20 (vinte) 
empregados, enquadradas no grau de risco 3 ou 4, segundo o Quadro 1 da 
NR 4, poderão estar desobrigadas de indicar médico do trabalho 
coordenador em decorrência de negociação coletiva, assistida por 
profissional do órgão regional competente em segurança e saúde no 
trabalho. (Alterado pela Portaria n.º 8, de 05 de maio de 1996) 

7.3.1.1.3 Por determinação do Delegado Regional do Trabalho, com base no 
parecer técnico conclusivo da autoridade regional competente em matéria 
de segurança e saúde do trabalhador, ou em decorrência de negociação 
coletiva, as empresas previstas no item 7.3.1.1 e subitens anteriores poderão 
ter a obrigatoriedade de indicação de médico coordenador, quando suas 
condições representarem potencial de risco grave aos trabalhadores. 
(Alterado pela Portaria n.º 8, de 05 de maio de 1996) 

7.3.2 Compete ao médico coordenador: 

a) realizar os exames médicos previstos no item 7.4.1 ou encarregar os 
mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da 
patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente, as 
condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada 
trabalhador da empresa a ser examinado;  

b) encarregar dos exames complementares previstos nos itens, quadros e 
anexos desta NR profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, 
equipados e qualificados. 

7.4 DO DESENVOLVIMENTO DO PCMSO 

7.4.1 O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos 
exames médicos: 

a) admissional; 

b) periódico; 

c) de retorno ao trabalho; 

d) de mudança de função; 

e) demissional. 
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7.4.2 Os exames de que trata o item 7.4.1 compreendem: 

a) avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e 
mental; 

b) exames complementares, realizados de acordo com os termos específicos 
nesta NR e seus anexos. 

7.4.2.1 Para os trabalhadores cujas atividades envolvem os riscos 
discriminados nos Quadros I e II desta NR, os exames médicos 
complementares deverão ser executados e interpretados com base nos 
critérios constantes dos referidos quadros e seus anexos. A periodicidade de 
avaliação dos indicadores biológicos do Quadro I deverá ser, no mínimo, 
semestral, podendo ser reduzida a critério do médico coordenador, ou por 
notificação do médico agente da inspeção do trabalho, ou mediante 
negociação coletiva de trabalho. 

7.4.2.2 Para os trabalhadores expostos a agentes químicos não-constantes 
dos Quadros I e II, outros indicadores biológicos poderão ser 
monitorizados, dependendo de estudo prévio dos aspectos de validade 
toxicológica, analítica e de interpretação desses indicadores. 

7.4.2.3 Outros exames complementares usados normalmente em patologia 
clínica para avaliar o funcionamento de órgãos e sistemas orgânicos podem 
ser realizados, a critério do médico coordenador ou encarregado, ou por 
notificação do médico agente da inspeção do trabalho, ou ainda decorrente 
de negociação coletiva de trabalho. 

7.4.3 A avaliação clínica referida no item 7.4.2, alínea "a", com parte 
integrante dos exames médicos constantes no item 7.4.1, deverá obedecer 
aos prazos e à periodicidade conforme previstos nos subitens abaixo 
relacionados:  

7.4.3.1 no exame médico admissional, deverá ser realizada antes que o 
trabalhador assuma suas atividades; 

7.4.3.2 no exame médico periódico, de acordo com os intervalos mínimos de 
tempo abaixo discriminados: 

a) para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que 
impliquem o desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, 
ou, ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os 
exames deverão ser repetidos: 
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a.1) a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico 
encarregado, ou se notificado pelo médico agente da inspeção do 
trabalho, ou, ainda, como resultado de negociação coletiva de trabalho; 

a.2) de acordo com à periodicidade especificada no Anexo n.º 6 da NR 
15, para os trabalhadores expostos a condições hiperbáricas; 

b)  para os demais trabalhadores: 

b.1) anual, quando menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 45 
(quarenta e cinco) anos de idade; 

b.2) a cada dois anos, para os trabalhadores entre 18 (dezoito) anos e 45 
(quarenta e cinco) anos de idade. 

7.4.3.3 No exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizada 
obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador 
ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de 
doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto. 

7.4.3.4 No exame médico de mudança de função, será obrigatoriamente 
realizada antes da data da mudança. 

7.4.3.4.1 Para fins desta NR, entende-se por mudança de função toda e 
qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique 
a exposição do trabalhador a risco diferente daquele a que estava exposto 
antes da mudança. 

7.4.3.5 No exame médico demissional, será obrigatoriamente realizada até a 
data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha 
sido realizado há mais de: (Alterado pela Portaria n.º 8, de 05 de maio de 1996) 

-   135 (centro e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, 
segundo o Quadro I da NR-4; 

-    90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o 
Quadro I da NR-4. 

7.4.3.5.1 As empresas enquadradas no grau de risco 1 ou 2, segundo o 
Quadro I da NR-4, poderão ampliar o prazo de dispensa da realização do 
exame demissional em até mais 135 (cento e trinta e cinco) dias, em 
decorrência de negociação coletiva, assistida por profissional indicado de 
comum acordo entre as partes ou por profissional do órgão regional 
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competente em segurança e saúde no trabalho. (Alterado pela Portaria n.º 8, de 
05 de maio de 1996) 

7.4.3.5.2 As empresas enquadradas no grau de risco 3 ou 4, segundo o 
Quadro I da NR 4, poderão ampliar o prazo de dispensa da realização do 
exame demissional em até mais 90 (noventa) dias, em decorrência de 
negociação coletiva assistida por profissional indicado de comum acordo 
entre as partes ou por profissional do órgão regional competente em 
segurança e saúde no trabalho. (Alterado pela Portaria n.º 8, de 05 de maio de 
1996) 

7.4.3.5.3 Por determinação do Delegado Regional do Trabalho, com base em 
parecer técnico conclusivo da autoridade regional competente em matéria 
de segurança e saúde do trabalhador, ou em decorrência de negociação 
coletiva, as empresas poderão ser obrigadas a realizar o exame médico 
demissional independentemente da época de realização de qualquer outro 
exame, quando suas condições representarem potencial de risco grave aos 
trabalhadores. (Alterado pela Portaria n.º 8, de 05 de maio de 1996) 

7.4.4 Para cada exame médico realizado, previsto no item 7.4.1, o médico 
emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, em 2 (duas) vias. 

7.4.4.1 A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do 
trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição 
da fiscalização do trabalho. 

7.4.4.2 A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao 
trabalhador, mediante recibo na primeira via. 

7.4.4.3 O ASO deverá conter no mínimo: (Alterado pela Portaria n.º 8, de 05 de 
maio de 1996) 

a) nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e 
sua função; 

b) os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na 
atividade do empregado, conforme instruções técnicas expedidas pela 
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho-SSST;  

c) indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, 
incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados; 

d) o nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM; 
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e) definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai 
exercer, exerce ou exerceu; 

f) nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato; 

g) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo 
seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. 

7.4.5 Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e 
exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser 
registrados em prontuário clínico individual, que ficará sob a 
responsabilidade do médico-coordenador do PCMSO. 

7.4.5.1 Os registros a que se refere o item 7.4.5 deverão ser mantidos por 
período mínimo de 20 (vinte) anos após o desligamento do trabalhador. 

7.4.5.2 Havendo substituição do médico a que se refere o item 7.4.5, os 
arquivos deverão ser transferidos para seu sucessor. 

7.4.6 O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam 
previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo 
estas ser objeto de relatório anual. 

7.4.6.1 O relatório anual deverá discriminar, por setores da empresa, o 
número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e 
exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, 
assim como o planejamento para o próximo ano, tomando como base o 
modelo proposto no Quadro III desta NR. 

7.4.6.2 O relatório anual deverá ser apresentado e discutido na CIPA, 
quando existente na empresa, de acordo com a NR 5, sendo sua cópia 
anexada ao livro de atas daquela comissão. 

7.4.6.3 O relatório anual do PCMSO poderá ser armazenado na forma de 
arquivo informatizado, desde que este seja mantido de modo a 
proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspeção do 
trabalho. 

7.4.6.4 As empresas desobrigadas de indicarem médico coordenador ficam 
dispensadas de elaborar o relatório anual. (Alterado pela Portaria n.º 8, de 05 
de maio de 1996) 

7.4.7 Sendo verificada, através da avaliação clínica do trabalhador e/ou dos 
exames constantes do Quadro I da presente NR, apenas exposição excessiva 
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(EE ou SC+) ao risco, mesmo sem qualquer sintomatologia ou sinal clínico, 
deverá o trabalhador ser afastado do local de trabalho, ou do risco, até que 
esteja normalizado o indicador biológico de exposição e as medidas de 
controle nos ambientes de trabalho tenham sido adotadas. 

7.4.8 Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças 
profissionais, através de exames médicos que incluam os definidos nesta 
NR; ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção 
de órgão ou sistema biológico, através dos exames constantes dos Quadros I 
(apenas aqueles com interpretação SC) e II, e do item 7.4.2.3 da presente NR, 
mesmo sem sintomatologia, caberá ao médico-coordenador ou encarregado: 

a) solicitar à empresa a emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho - 
CAT; 

b) indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição 
ao risco, ou do trabalho; 

c) encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de 
nexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta 
previdenciária em relação ao trabalho; 

d) orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas de 
controle no ambiente de trabalho. 

7.5 DOS PRIMEIROS SOCORROS. 

7.5.1 Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à 
prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da 
atividade desenvolvida; manter esse material guardado em local adequado 
e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim.  

 

(Aprovado pela Portaria SSST n.º 24, de 29 de dezembro de 1994) 
QUADRO I 

Parâmetros para Controle Biológico da Exposição Ocupacional a Alguns Agentes Químicos 

Agente Químico Indicador Biológico VR IBMP Método 
Analítico 

Amostragem Interpretação Vigên-
cia Mat  

Biológico 

Análise 
 

Anilina Urina 
Sangue 

p-aminofenol e/ou 
Metahemoglobina 

Até 2% 50mg/g creat  
5% 

CG 
E 
 

FJ 
FJ0-1 
 

EE 
SC+ 
 

 

Arsênico Urina Arsênico Até 10ug/g 
creat  

50ug/g creat  E ou 
EAA 

FS+T-6 EE 
 

 

Cádmio Urina Cádmio Até 2ug/g 
creat  

5ug/g creat  EAA NC T- 6 SC 
 

 

Chumbo 
Inorgânico 
 

Sangue 
Urina 
Sangue 
 

Chumbo e 
Ác  delta amino 
levulínico ou 
Zincoprotoporfirina 
 

Até 
40ug/100 ml 
Até 4,5 mg/g 
creat  
Até 

60ug/100 ml 
10mg/g creat  
100ug/100 ml 

EAA 
E 
HF 
 

NC T-1 

NC T-1 

SC 
SC 
SC 
 

 

NR 7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



924 
 

40ug/100 ml NC T-1 

Chumbo 
Tetraetila 

Urina Chumbo Até 50ug/g 
creat  

100ug/g creat  EA A FJ 0-1 EE 
 

 

Cromo 
Hexavalente 

Urina Cromo 
 

Até 5 ug/g 
creat  

30ug/ creat  EA A FS EE 
 

 

Diclorometano Sangue Carboxihemoglobi 
na 

Até 1% NF 3,5% NF E FJ 0-1 SC + 
 

 

Dimetilformamida Urina N-Metilformamida  40mg/g creat  CG ou 
CLAD 

FJ EE P-18 
 

Dissulfeto de 
Carbono 

Urina Ác  2-Tio- 
Tiazolidina 

 5mg/g creat  CG ou 
CLAD 

FJ EE P-24 
 

Ésteres 
Organofosforados 
e 
Carbamatos 
 

Sangue 
 

Acetil- 
Colinesterase 
Eritrocitária ou 
Colinesterase 
Plasmática ou 
Colinesterase 
Eritrocitária e 
plasmática (sangue 
total) 
 

Determinar a 
atividade 
pré-
ocupacional 
 

30% de 
depressão 
da atividade 
inicial 

 NC SC 
 

 

50% de 
depressão 
da atividade 
inicial 

 NC SC 
 

 

25% de 
depresesão da 
atividade 
inicial 

 NC SC 
 

 

Estireno Urina 
Urina 
 

Ác  Mandélico e/ou 
Ác  Fenil- 
Glioxilico 
 

 0,8g/g creat  
240mg/g 
creat  
 

CG ou 
CLAD 
CG ou 
CLAD 

FJ 
FJ 
 

EE 
EE 
 

 

Etil-Benzeno Urina Ác  Mandélico  1,5g/g creat  CG ou 
CLAD 

FS EE 
 

 

Fenol Urina Fenol 20mg/g 
creat  

250mg/g 
creat  

CG ou 
CLAD 

FJ 0-1 EE 
 

 

Flúor e Fluoretos Urina Fluoreto Até 0,5mg/g 
 

3mg/g creat  
no 
início da 
jornada 
e 10mg/g 
creat  
no final da 
jornada 

IS PP+ EE 
 

 

Mercúrio 
Inorgânico 

Urina Mercúrio Até 5ug/g 
creat  

35ug/g creat  EA A PU T-12 
12 

EE 
 

 

Metanol Urina Metanol Até 5mg/l 15mg/l CG FJ 0-1 EE 
 

 

Metil-Etil-Cetona Urina Metil-Etil-Cetona  2mg/l CG FJ EE P-12 
 

Monóxido de 
Carbono 

Sangue  
 

Carboxihemoglobi 
na 

Até 1% NF 3,5 NF E FJ 0-1 SC + 
 

 

N-Hexano Urina 2,5 Hexanodiona  5mg/g creat  CG FJ EE P-18 
 

Nitrobenzeno Sangue Metahemoglobina Até 2% 5% E FJ 0-1 SC + 
 

 

Pentaclorofenol Urina Pentaclorofenol  2mg/g creat  CG ou 
CLAD 

FS + EE 
 

 

Tetracloroetileno Urina Ác  Tricloroacético  3,5mg/l E FS+ EE 
 

 

Tolueno Urina Ác  Hipúrico Até 1,5g/g 
creat  

2,5 g/g creat  CG ou 
CLAD 

FJ - 1 EE 
 

 

Tricloroetano Urina Triclorocompostos 
Totais 

 40mg/g creat  E FS EE 
 

 

Tricloroetileno Urina Triclorocompostos 
Totais 

 300mg/g 
creat  

E FS EE 
 

 

Xileno Urina Ác  Metil-Hipúrico  1,5g/g creat  CG ou 
CLAD 

FJ EE 
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ANEXO do QUADRO I 

(Aprovado pela Portaria SSST n.º 24, de 29 de dezembro de 1994) 

ABREVIATURAS 

IBMP 
Índice Biológico Máximo Permitido: é o valor máximo do indicador 
biológico para o qual se supõe que a maioria das pessoas ocupacionalmente 
expostas não corre risco de dano à saúde. A ultrapassagem deste valor 
significa exposição excessiva; 

VR 
Valor de Referência da Normalidade: valor possível de ser encontrado em 
populações não-expostas ocupacionalmente; 

NF 
Não-Fumantes. 

MÉTODO ANALÍTICO RECOMENDADO 

EE 
spectrofotometria Ultravioleta/Visível; 

EAA 
Espectrofotometria de Absorção Atômica; 

CG 
Cromatografia em Fase Gasosa; 

CLAD 
Cromatografia Líquida de Alto Desempenho; 

IS 
Eletrodo Ion Seletivo; 

HF 
Hematofluorômetro. 

CONDIÇÕES DE AMOSTRAGEM 

FJ 
Final do último dia de jornada de trabalho (recomenda-se evitar a primeira 
jornada da semana); 
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FS 
Final do último dia de jornada da semana; 

FS+ 
Início da última jornada da semana; 

PP+, 
Pré e pós a 4a jornada de trabalho da semana; 

PU 
Primeira urina da manhã; 

NC 
Momento de amostragem "não crítico": pode ser feita em qualquer dia e 
horário, desde que o trabalhador esteja em trabalho contínuo nas últimas 4 
(quatro) semanas sem afastamento maior que 4 (quatro) dias;  

T-1 
Recomenda-se iniciar a monitorização após 1 (um) mês de exposição; 

T-6 
Recomenda-se iniciar a monitorização após 6 (seis) meses de exposição; 

T-12 
Recomenda-se iniciar a monitorização após 12 (doze) meses de exposição; 

0-1 
Pode-se fazer a diferença entre pré e pós-jornada. 

INTERPRETAÇÃO 

EE 
O indicador biológico é capaz de indicar uma exposição ambiental acima do 
limite de tolerância, mas não possui, isoladamente, significado clínico ou 
toxicológico próprio, ou seja, não indica doença, nem está associado a um 
efeito ou disfunção de qualquer sistema biológico; 

SC 
Além de mostrar uma exposição excessiva, o indicador biológico tem 
também significado clínico ou toxicológico próprio, ou seja, pode indicar 
doença, estar associado a um efeito ou uma disfunção do sistema biológico 
avaliado; 

 

NR 7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



927 
 

SC+ 
O indicador biológico possui significado clínico ou toxicológico próprio, 
mas, na prática, devido à sua curta meia-vida biológica, deve ser 
considerado como EE. 

VIGÊNCIA 

P-12 
A inspeção do trabalho passará a exigir a avaliação deste indicador 
biológico 12 (doze) meses após a publicação desta norma; 

P-18 
A inspeção do trabalho passará a exigir a avaliação deste indicador 
biológico 18 (dezoito) meses após a publicação desta norma; 

P-24 
A inspeção do trabalho passará a exigir a avaliação deste indicador 
biológico 24 (vinte e quatro) meses após a publicação desta norma. 

RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se executar a monitorização biológica no coletivo, ou seja, 
monitorizando os resultados do grupo de trabalhadores expostos a riscos 
quantitativamente semelhantes. 

QUADRO II 
(Alterado pela Portaria SIT n.º 223, de 06 de maio de 2011) 

PARÂMETROS PARA MONITORIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
OCUPACIONAL A ALGUNS RISCOS À SAÚDE 

Risco Exame 
Complementar 
 

Periodicidade Método de 
Execução 
 

Critério de 
Interpretação 
 

Observações 
 

Ruído Vide Anexo I do Quadro II 
 

Aerodispersóides 
FIBROGÊNICOS 

Telerradiografia do 
tórax 
 

Admissional e 
anual 
 

Vide Anexo II 
do Quadro II 

Classificação 
Internacional 
da OIT para 
radiografias 

 

 Espirometria Admissional e 
bienal  

Técnica 
preconizada 
pela 
American 
Thoracic 
Society, 1987  
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Aerodispersóide 
NÃO-
FIBROGÊNICOS 

Telerradiografia do 
tórax 

Admissional e 
trienal, se 
exposição < 
15anos 

Vide Anexo II 
do Quadro II 

Classificação 
internacional 
da OIT para 
radiografias  

 

 Espirometria Bienal, se 
exposição > 15 
anos 
Admissional e 
Bienal 

Técnica 
preconizada 
pela 
American 
Thoracic 
Society, 1987 
 

  

Condições 
Hiperbáricas 

Radiografias de 
articulações coxo-
femorais e escápulo-
umerais 

Admissional e 
anual 

  Ver anexo "B" 
do Anexo n.° 
6 da NR-15 

Raidações 
ionizantes 
 

Hemograma 
completo e 
contagem de 
plaquetas 

Admissional e 
semestral 

   

Hormônios 
sexuais Femininos 

Apenas em homens; 
Testosterona total 
ou plasmática livre 
LH e FSH 

Admissional e 
semestral 

   

Benzeno Hemograma 
completo e 
plaquetas 

Admissional e 
semestral 

   

 

 
ANEXO I do QUADRO II 

(Incluído pela Portaria n.º 19, de 09 de abril de 1998) 

DIRETRIZES E PARÂMETROS MÍNIMOS PARA AVALIAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DA AUDIÇÃO EM TRABALHADORES 

EXPOSTOS A NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA ELEVADOS 

1. Objetivos 

1.1. Estabelecer diretrizes e parâmetros mínimos para a avaliação e o 
acompanhamento da audição do trabalhador através da realização de 
exames audiológicos de referência e sequenciais. 

1.2. Fornecer subsídios para a adoção de programas que visem a prevenção 
da perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados e a 
conservação da saúde auditiva dos trabalhadores. 
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2. Definições e Caracterização 

2.1. Entende-se por perda auditiva por níveis de pressão sonora elevados as 
alterações dos limiares auditivos, do tipo sensorioneural, decorrente da 
exposição ocupacional sistemática a níveis de pressão sonora elevados. Tem 
como características principais a irreversibilidade e a progressão gradual 
com o tempo de exposição ao risco. A sua história natural mostra, 
inicialmente, o acometimento dos limiares auditivos em uma ou mais 
frequências da faixa de 3.000 a 6.000 Hz. As frequências mais altas e mais 
baixas poderão levar mais tempo para serem afetadas. Uma vez cessada a 
exposição, não haverá progressão da redução auditiva. 

2.2. Entende-se por exames audiológicos de referência e sequenciais o 
conjunto de procedimentos necessários para avaliação da audição do 
trabalhador ao longo do tempo de exposição ao risco, incluindo: 

a.   anamnese clínico-ocupacional; 

b.   exame otológico; 

c.  exame audiométrico realizado segundo os termos previstos nesta norma 
técnica. 

d. outros exames audiológicos complementares solicitados a critério 
médico. 

3. Princípios e procedimentos básicos para a realização do exame 
audiométrico 

3.1. Devem ser submetidos a exames audiométricos de referência e 
sequenciais, no mínimo, todos os trabalhadores que exerçam ou exercerão 
suas atividades em ambientes cujos níveis de pressão sonora ultrapassem os 
limites de tolerância estabelecidos nos anexos 1 e 2 da NR 15 da Portaria 
3.214 do Ministério do Trabalho, independentemente do uso de protetor 
auditivo. 

3.2. O audiômetro será submetido a procedimentos de verificação e controle 
periódico do seu funcionamento. 

3.2.1. Aferição acústica anual. 

3.2.2. Calibração acústica, sempre que a aferição acústica indicar alteração, 
e, obrigatoriamente, a cada 5 anos. 
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3.2.3. Aferição biológica é recomendada precedendo a realização dos 
exames audiométricos. Em caso de alteração, submeter o equipamento à 
aferição acústica. 

3.2.4. Os procedimentos constantes dos itens 3.2.1 e 3.2.2 devem seguir o 
preconizado na norma ISSO 8253-1, e os resultados devem ser incluídos em 
um certificado de aferição e/ou calibração que acompanhará o 
equipamento. 

3.3. O exame audiométrico será executado por profissional habilitado, ou 
seja, médico ou fonoaudiólogo, conforme resoluções dos respectivos 
conselhos federais profissionais. 

3.4. Periodicidade dos exames audiométricos. 

3.4.1. O exame audiométrico será realizado, no mínimo, no momento da 
admissão, no 6º (sexto) mês após a mesma, anualmente a partir de então, e 
na demissão. 

3.4.1.1. No momento da demissão, do mesmo modo como previsto para a 
avaliação clínica no item 7.4.3.5 da NR -7, poderá ser aceito o resultado de 
um exame audiométrico realizado até: 

a) 135 (cento e trinta e cinco) dias retroativos em relação à data do exame 
médico demissional de trabalhador de empresa classificada em grau de 
risco 1 ou 2; 

b) 90 (noventa) dias retroativos em relação à data do exame médico 
demissional de trabalhador de empresa classificada em grau de risco 3 ou 
4 . 

3.4.2. O intervalo entre os exames audiométricos poderá se reduzido a 
critério do médico coordenador do PCMSO, ou por notificação do médico 
agente de inspeção do trabalho, ou mediante negociação coletiva de 
trabalho. 

3.5. O resultado do exame audiométrico deve ser registrado em uma ficha 
que contenha, no mínimo: 

a) nome, idade e número de registro de identidade do trabalhador; 

b) nome da empresa e a função do trabalhador; 
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c) tempo de repouso auditivo cumprido para a realização do exame 
audiométrico; 

d) nome do fabricante, modelo e data da última aferição acústica do 
audiômetro; 

e) traçado audiométrico e símbolos conforme o modelo constante do Anexo 
1; 

f) nome, número de registro no conselho regional e assinatura do 
profissional responsável pelo exame audiométrico. 

3.6. Tipos de exames audiométricos. 

O trabalhador deverá ser submetido a exame audiométrico de referência e a 
exame audiométrico sequencial na forma abaixo descrita: 

3.6.1. Exame audiométrico de referência, aquele com o qual os sequenciais 
serão comparados e cujas diretrizes constam dos subitens abaixo, deve ser 
realizado: 

a) quando não se possua um exame audiométrico de referência prévio: 

b) quando algum exame audiométrico sequencial apresentar alteração 
significativa em relação ao de referência, conforme descrito nos itens 
4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 desta norma técnica. 

3.6.1.1. O exame audiométrico será realizado em cabina audométrica, cujos 
níveis de pressão sonora não ultrapassem os níveis máximos permitidos, de 
acordo com a norma ISO 8253.1. 

3.6.1.1.1. Nas empresas em que existir ambiente acusticamente tratado, que 
atenda à norma ISO 8253.1, a cabina audiométrica poderá ser dispensada. 

3.6.1.2. O trabalhador permanecerá em repouso auditivo por um período 
mínimo de 14 horas até o momento de realização do exame audiométrico. 

3.6.1.3. O responsável pela execução do exame audiométrico inspecionará o 
meato acústico externo de ambas as orelhas e anotará os achados na ficha de 
registro. Se identificada alguma anormalidade, encaminhará ao médico 
responsável. 

3.6.1.4. Vias, frequências e outros testes complementares. 
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3.6.1.4.1. O exame audiométrico será realizado, sempre, pela via aérea nas 
frequências de 500, 1.000, 2.000. 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000 Hz. 

3.6.1.4.2. No caso de alteração detectada no teste pela via aérea ou segundo 
a avaliação do profissional responsável pela execução do exame, o mesmo 
será feito, também, pela via óssea nas frequências de 500, 1.000, 2.000, 3.000 
e 4.000 Hz. 

3.6.1.4.3. Segundo a avaliação do profissional responsável, no momento da 
execução do exame, poderão ser determinados os limiares de 
reconhecimento de fala (LRF). 

3.6.2. Exame audiométrico sequencial, aquele que será comparado com o de 
referência, aplica-se a todo trabalhador que já possua um exame 
audiométrico de referência prévio, nos moldes previstos no item 3.6.1. As 
seguintes diretrizes mínimas devem ser obedecidas: 

3.6.2.1. Na impossibilidade da realização do exame audiométrico nas 
condições previstas no item 3.6.1.1, o responsável pela execução do exame 
avaliará a viabilidade de sua realização em um ambiente silencioso, através 
do exame audiométrico em 2 (dois) indivíduos, cujos limiares auditivos, 
detectados em exames audiométricos de referência atuais, sejam 
conhecidos. Diferença de limiar auditivo, em qualquer frequência e em 
qualquer um dos 2 (dois) indivíduos examinados, acima de 5 dB(NA) (nível 
de audição em decibel) inviabiliza a realização do exame no local escolhido. 

3.6.2.2. O responsável pela execução do exame audiométrico inspecionará o 
meato acústico externo de ambas as orelhas e anotará os achados na ficha de 
registro. 

3.6.2.3. O exame audiométrico será feito pela via aérea nas frequências de 
500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000 Hz. 

4. Interpretação dos resultados do exame audiométrico com finalidade de 
prevenção 

4.1. A interpretação dos resultados do exame audiométrico de referência 
deve seguir os seguintes parâmetros: 

4.1.1. São considerados dentro dos limites aceitáveis, para efeito desta 
norma técnica de caráter preventivo, os casos cujos audiogramas mostram 
limiares auditivos menores ou iguais a 25 dB(NA), em todas as freqüências 
examinadas. 
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4.1.2. São considerados sugestivos de perda auditiva induzida por níveis de 
pressão sonora elevados os casos cujos audiogramas, nas frequências de 
3.000 e/ou 4.000 e/ou 6.000 Hz, apresentam limiares auditivos acima de 25 
dB(NA) e mais elevados do que nas outras frequências testadas, estando 
estas comprometidas ou não, tanto no teste da via aérea quanto da via 
óssea, em um ou em ambos os lados. 

4.1.3. São considerados não sugestivos de perda auditiva induzida por 
níveis de pressão sonora elevados os casos cujos audiogramas não se 
enquadram nas descrições contidas nos itens 4.1.1 e 4.1.2 acima. 

4.2. A interpretação dos resultados do exame audiométrico sequencial deve 
seguir os seguintes parâmetros: 

4.2.1. São considerados sugestivos de desencadeamento de perda auditiva 
induzida por níveis de pressão sonora elevados, os casos em que os limiares 
auditivos em todas as frequências testadas no exame audiométrico de 
referência e no sequencial permanecem menores ou iguais a 25 dB(NA), 
mas a comparação do audiograma sequencial com o de referência mostra 
uma evolução dentro dos moldes definidos no item 2.1 desta norma, e 
preenche um dos critérios abaixo: 

a) a diferença entre as médias aritméticas dos limiares auditivos no grupo 
de freqüências de 3.000, 4.000 e 6.000 Hz iguala ou ultrapassa 10 dB(NA); 

b) a piora em pelo menos uma das frequências de 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz 
iguala ou ultrapassa 15 dB(NA). 

4.2.2. São considerados, também sugestivos de desencadeamento de perda 
auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, os casos em que 
apenas o exame audiométrico de referência apresenta limiares auditivos em 
todas as frequências testadas menores ou iguais a 25 dB(NA), e a 
comparação do audiograma sequencial com o de referência mostra uma 
evolução dentro dos moldes definidos no item 2.1 desta norma, e preenche 
um dos critérios abaixo: 

a) a diferença entre as médias aritméticas dos limiares auditivos no grupo 
de frequência de 3.000, 4.000 e 6.000 Hz iguala ou ultrapassa 10 dB(NA); 

b) a piora em pelo menos uma das frequências de 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz 
iguala ou ultrapassa 15 dB(NA). 

4.2.3. São considerados sugestivos de agravamento da perda auditiva 
induzida por níveis de pressão sonora elevados, os casos já confirmados em 
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exame audiométrico de referência, conforme item 4.1.2., e nos quais a 
comparação de exame audiométrico sequencial com o de referência mostra 
uma evolução dentro dos moldes definidos no item 2.1 desta norma, e 
preenche um dos critérios abaixo: 

a) a diferença entre as médias aritméticas dos limiares auditivos no grupo 
de frequência de 500, 1.000 e 2.000 Hz, ou no grupo de frequências de 
3.000, 4.000 e 6.000 Hz iguala ou ultrapassa 10 dB(NA); 

b) a piora em uma frequência isolada iguala ou ultrapassa 15 dB(NA). 

4.2.4. Para fins desta norma técnica, o exame audiométrico de referência 
permanece o mesmo até o momento em que algum dos exames 
audiométricos sequenciais for preenchido algum dos critérios apresentados 
em 4.2.1, 4.2.2 ou 4.2.3. Uma vez preenchido por algum destes critérios, 
deve-se realizar um novo exame audiométrico, dentro dos moldes previstos 
no item 3.6.1 desta norma técnica, que será, a partir de então, o novo exame 
audiométrico de referência. Os exames anteriores passam a constituir o 
histórico evolutivo da audição do trabalhador. 

5. Diagnóstico da perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora 
elevados e definição da aptidão para o trabalho. 

5.1. O diagnóstico conclusivo, o diagnóstico diferencial e a definição da 
aptidão para o trabalho, na suspeita de perda auditiva induzida por níveis 
de pressão sonora elevados, estão a cargo do médico coordenador do 
PCMSO de cada empresa, ou do médico encarregado pelo mesmo para 
realizar o exame médico, dentro dos moldes previstos na NR - 7, ou, na 
ausência destes, do médico que assiste ao trabalhador. 

5.2. A perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, por si 
só, não é indicativa de inaptidão para o trabalho, devendo-se levar em 
consideração na análise de cada caso, além do traçado audiométrico ou da 
evolução sequencial de exames audiométricos, os seguintes fatores: 

a) a história clínica e ocupacional do trabalhador; 

b) o resultado da otoscopia e de outros testes audiológicos complementares; 

c) a idade do trabalhador; 

d) o tempo de exposição pregressa e atual a níveis de pressão sonora 
elevados; 
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e) os níveis de pressão sonora a que o trabalhador estará, está ou esteve 
exposto no exercício do trabalho; 

f) a demanda auditiva do trabalho ou da função; 

g) a exposição não ocupacional a níveis de pressão sonora elevados; 

h) a exposição ocupacional a outro(s) agente(s) de risco ao sistema auditivo; 

i) a exposição não ocupacional a outro(s) agentes de risco ao sistema 
auditivo; 

j) a capacitação profissional do trabalhador examinado; 

k) os programas de conservação auditiva aos quais tem ou terá acesso o 
trabalhador. 

6. Condutas Preventivas 

6.1. Em presença de trabalhador cujo exame audiométrico de referência se 
enquadre no item 4.1.2, ou algum dos exames audiométricos sequenciais se 
enquadre no item 4.2.1 ou 4.2.2 ou 4.2.3, o médico coordenador do PCMSO, 
ou o encarregado pelo mesmo do exame médico, deverá: 

a) definir a aptidão do trabalhador para a função, com base nos fatores 
ressaltados no item 5.2 desta norma técnica; 

b) incluir o caso no relatório anual do PCMSO; 

c) participar da implantação, aprimoramento e controle de programas que 
visem a prevenção da progressão da perda auditiva do trabalhador 
acometido e de outros expostos ao risco, levando-se em consideração o 
disposto no item 12 9.3.6 da NR-9; 

d) disponibilizar cópias dos exames audiométricos aos trabalhadores. 

6.2. Em presença de trabalhador cujo exame audiométrico de referência se 
enquadre no item 4.1.3, ou que algum dos exames audiométricos 
sequenciais se enquadre nos itens 4.2.1.a., 4.2.1.b, 4.2.2.a, 4.2.2.b, 4.2.3.a ou 
4.2.3.b, mas cuja evolução foge dos moldes definidos no item 2.1 desta 
norma técnica, o médico coordenador do PCMSO, ou o encarregado pelo 
mesmo do exame médico, deverá: 
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a) verificar a possibilidade da presença concomitante de mais de um tipo de 
agressão ao sistema auditivo; 

b) orientar e encaminhar o trabalhador para avaliação especializada; 

c) definir sobre a aptidão do trabalhador para função; 

d) participar da implantação, aprimoramento, e controle de programas que 
visem a prevenção da progressão da perda auditiva do trabalhador 
acometido e de outros expostos ao risco, levando-se em consideração o 
disposto no item 9.3.6 da NR-9. 

e) disponibilizar cópias dos exames audiométricos aos trabalhadores. 

TRAÇADO AUDIOMÉTRICO 
ORELHA DIREITA 
Frequência em KHZ 

(Incluído pela Portaria n.º 19, de 09 de abril de 1998) 
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TRAÇADO AUDIOMÉTRICO 
ORELHA ESQUERDA 

Frequência em KHZ 
(Incluído pela Portaria n.º 19, de 09 de abril de 1998) 

 

 -10  0,25 0,5 1 2 3 4 6 8 

N
ÍV

E
L

 D
E

 A
U

D
IÇ

Ã
O

 E
M

  

d
D

 

D 
 

_
_

_
__

_
_
 

0          

10          

20          

30          

40          

50          

60          

70          

80          

90          

100          

110          

120          

130          

   _______ 
        

   D          

A distância entre cada oitiva de frequência deve corresponder a uma 
variação de 20 dB no eixo do nível de audição (D). 

 
SÍMBOLOS 

(Incluído pela Portaria n.º 19, de 09 de abril de 1998) 

 ORELHA DIREITA ORELHA ESQUERDA 

RESPOSTAS PRESENTES 
 

 

 Via de Condução Aérea 

Via de Condução Óssea 
 < > 
RESPOSTAS PRESENTES 
 

  

Via de Condução Aérea 
 
Via de Condução Óssea 

< > 
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1. Os símbolos referentes à via de condução aérea devem ser ligados através 
de linhas contínuas para a orelha direita e linha interrompidas para a orelha 
esquerda. 

2. Os símbolos de condução óssea não devem ser interligados. 

3. No caso do uso de cores: 

a) a cor vermelha deve ser usada para os símbolos referentes à orelha 
direita; 

b) a cor azul deve ser usada para os símbolos referentes à orelha 
esquerda. 

ANEXO II do QUADRO II 
(Incluído pela Portaria SIT n.º 223, de 06 de maio de 2011) 

DIRETRIZES E CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA REALIZAÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO DE RADIOGRAFIAS DE TÓRAX 

1. Objetivo 

Estabelecer as condições técnicas e parâmetros mínimos para a realização de 
Radiografias de Tórax para contribuir no diagnóstico de pneumoconioses 
por meio de exames de qualidade que facilitem a leitura radiológica 
adequada, de acordo com os critérios da Organização Internacional do 
Trabalho - OIT. 

2. Profissionais envolvidos na realização de radiografias de tórax 

2.1. Supervisor Técnico. 

Profissional detentor de Titulo de Especialista em Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem pelo Colégio Brasileiro de Radiologia/Associação Médica 
Brasileira. 

2.2. Profissionais Envolvidos na Realização do exame radiológico: 

a) Um (ou mais) Médico Radiologista com Titulo de Especialista em 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem; 
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b) Técnicos em Radiologia registrados no Conselho Nacional de Técnicos de 
Radiologia. 

3. Exigências Legais para funcionamento do Serviço de Radiologia 

Para o funcionamento do serviço de Radiologia deverão ser observadas as 
seguintes exigências legais, estabelecidas pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA: 

a) Alvará da Vigilância Sanitária especifico para a Radiologia; 

b) Relatório de Testes de Constância; 

c) Medidas Radiométricas do Equipamento e da Sala de Exame; 

d) Medidas de Radiações de Fuga; 

e) Dosímetros Individuais; 

f) Registro no Conselho Regional de Medicina especifico para Radiologia; 

g) Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES. 

4. Condições ambientais dos serviços de radiologia 

O serviço de radiologia deve possuir sala com, no mínimo, 25 m², com 
paredes baritadas ou com revestimento de chumbo, com portas blindadas 
com chumbo, com avisos de funcionamento e luz vermelha para aviso de 
disparo de Raios-X e demais condições previstas no item 32.4 da Norma 
Regulamentadora n.º 32. 

5. Equipamentos 

Os equipamentos utilizados para realização das Radiografias de Tórax 
devem possuir as seguintes características mínimas: 

a) Gerador monofásico de alta frequência de preferência e/ou trifásico de 6 
a 12 pulsos, no mínimo de 500 mA; 

b) Tubo de Raios X - 30/50; 

c) Filtro de Alumínio de 3 a 5 mm; 

d) Grade Fixa com distância focal de 1,50 m; 
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e) Razão da grade 10:1 com mais de100 colunas; 

f) Razão da grade 12:1 com 100 colunas. 

6. Técnica Radiológica 

A técnica radiológica deverá observar os seguintes padrões: 

a) Foco fino (0,6 a 1,2 mm) - 100 mA ou 200 mA (Tubo de alta rotação); 

b) Tempo 0,01 a 0,02 ou 0,03 segundos; 

c) Constante- 40 ou 50 Kv. 

7. Processamento dos Filmes (Radiologia Convencional) 

O processamento dos filmes deve ser realizado por Processadora 
Automática com um sistema de depuração de resíduos que atenda às 
exigências dos órgãos ambientais responsáveis. 

8. Identificação dos Filmes (Radiologia Convencional) 

Nos filmes deve constar no canto superior direito a data da realização do 
exame, número de ordem do serviço ou do prontuário do paciente, nome 
completo do paciente ou as iniciais do nome completo. 

9. Interpretação Radiológica de acordo com os critérios da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT. (Alterado pela Portaria SIT n.º 236, de 10 de 
junho de 2011) 

9.1 A interpretação radiológica é descritiva. 

9.1.1 O diagnóstico de pneumoconiose envolve a integração do histórico 
clínico/ocupacional associado à radiografia do tórax. (Inserido pela Portaria 
SIT n.º 236, de 10 de junho de 2011) 

9.1.2 Em casos selecionados, a critério clínico, pode ser realizada a 
Tomografia Computadorizada de Alta Resolução de Tórax. (Inserido pela 
Portaria SIT n.º 236, de 10 de junho de 2011) 

9.2 Para a interpretação e emissão dos laudos dos exames radiológicos que 
atendam ao disposto na NR-7 devem ser utilizados, obrigatoriamente, os 
critérios da OIT na sua revisão mais recente, a coleção de radiografias-
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padrão e um formulário específico para a emissão do laudo. (Alterado pela 
Portaria SIT n.º 236, de 10 de junho de 2011) 

9.3 O laudo do exame deve ser assinado por Médico ou Médicos, em caso 
de múltiplas leituras, com capacitação e/ou certificação na Classificação 
Radiológica da OIT, das seguintes especialidades: (Alterado pela Portaria SIT 
n.º 236, de 10 de junho de 2011) 

a) Radiologia; 

b) Medicina do Trabalho; 

c) Pneumologia; 

d) Clínica Médica ou uma das suas subespecialidades. 

9.3.1 A denominação “Qualificado” ou “Capacitado” se refere ao Médico 
que realizou o treinamento em Leitura Radiológica por meio de 
curso/módulo específico. (Inserido pela Portaria SIT n.º 236, de 10 de junho de 
2011) 

9.3.2 A denominação “Certificado” se refere ao Médico treinado e aprovado 
em exame de proficiência em Leitura Radiológica. (Inserido pela Portaria SIT 
n.º 236, de 10 de junho de 2011) 

9.3.3 Caso a certificação seja concedida pelo exame do National Institute for 
Occupational Safety and Health (NIOSH), também poderá ser denominado 
de “Leitor B”. (Inserido pela Portaria SIT n.º 236, de 10 de junho de 2011) 

10. Utilização de Radiografias Digitais 

10.1 Sistemas de radiologia digital do tipo CR ou DR podem ser utilizados 
para a obtenção de imagens radiológicas do tórax para fins de interpretação 
radiológica da OIT. 

10.2 Os parâmetros físicos para obtenção de radiografias de tórax de 
qualidade técnica adequada, utilizando-se equipamentos de radiologia 
digital, devem ser similares aos da radiologia convencional. 

10.3 A identificação dos filmes deve conter, no mínimo, a data da realização 
do exame, número de ordem do serviço ou do prontuário do paciente, 
nome completo do paciente ou as iniciais do nome completo. 
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11. Interpretação Radiológica de acordo com os critérios da OIT utilizando-
se Radiografias Digitais 

11.1 Imagens geradas em sistemas de radiologia digital (CR ou DR) e 
transferidas para monitores só podem ser interpretadas com as 
radiografias-padrão em monitor anexo. 

11.2 Os monitores utilizados para exibição da radiografia a ser interpretada 
e das radiografias-padrão devem ser de qualidade diagnóstica, possuir 
resolução mínima de 3 megapixels e 21” (54 cm) de exibição diagonal por 
imagem. 

11.3 Imagens digitais impressas em filmes radiológicos devem ser 
interpretadas com as radiografias-padrão em formato impresso, em 
negatoscópios. 

11.4 Não é permitida a interpretação de radiografias digitais, para fins de 
classificação radiológica da OIT, nas seguintes condições: 

a) interpretar radiografias em monitores comparando-as às radiografias-
padrão em negatoscópio, ou o inverso; 

b) interpretar radiografias digitais impressas em filmes radiológicos com 
reduções menores do que 2/3 do tamanho original; 

c)  interpretar radiografias digitais impressas em papel fotográfico; 

d) interpretar imagens originadas no sistema de radiografias convencionais 
e que foram digitalizadas por scanner e, posteriormente, impressas ou 
exibidas em tela. 

12. Ética e Segurança no armazenamento de imagens digitais 

12.1 Os serviços que ofertam radiologia digital devem assegurar a 
confidencialidade dos arquivos eletrônicos e de dados dos trabalhadores 
submetidos a radiografias de tórax admissionais, periódicas e demissionais, 
para fins da classificação radiológica da OIT, através da implementação de 
medidas e procedimentos técnicos e administrativos adequados. 

12.2 As imagens digitais devem ser armazenadas no formato DICOM. 

12.3 O tempo de guarda dos exames radiológicos deve obedecer ao texto da 
NR-7. 
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12.4 Não é permitido guardar/arquivar filmes obtidos pelo método de 
radiologia convencional na forma de imagens escaneadas. 

(Aprovado pela Portaria SSST n.º 24, de 29 de dezembro de 1994) 

QUADRO III 
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL 

RELATÓRIO ANUAL 

  

Responsável: Data: 

Assinatura: 
 

Setor Natureza do 
Exame 

N.° Anual de 
Exames 

Realizados 
 

N.° de 
Resultados 
Anormais 

 

N.° de Resultados 
Anormais 

x 100 
____________ 
N.° Anual de 

Exames 

N.° de Exames 
para o Ano 

Seguinte 
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NR 9 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE 
RISCOS AMBIENTAIS 

NR 9 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 

 
Publicação  

Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 - D.O.U. 06/07/78 
Alterações/Atualizações  

Portaria SSST n.º 25, de 29 de dezembro de 1994 - D.O.U. 30/12/90 
 
9.1 Do objeto e campo de aplicação. 
 
9.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade da 
elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e 
da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, 
avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais 
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em 
consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 
 
9.1.2 As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada 
estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a 
participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade 
dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle. 
 
9.1.2.1 Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de 
antecipação ou reconhecimento, descritas nos itens 9.3.2 e 9.3.3, o PPRA 
poderá resumir-se às etapas previstas nas alíneas "a" e "f" do subitem 9.3.1. 
 
9.1.3 O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da 
empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos 
trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR, em 
especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO previsto na NR-7. 
 
9.1.4 Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem 
observados na execução do PPRA, podendo os mesmos ser ampliados 
mediante negociação coletiva de trabalho. 
 
9.1.5 Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes 
físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em 
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função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, 
são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 
 
9.1.5.1 Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que 
possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, 
pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações 
não ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-som. 
 
9.1.5.2 Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou 
produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas 
formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela 
natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos 
pelo organismo através da pele ou por ingestão. 
 
9.1.5.3 Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, 
parasitas, protozoários, vírus, entre outros. 
 
9.2 Da estrutura do PPRA. 
 
9.2.1 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá conter, no 
mínimo, a seguinte estrutura: 
a) planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e 
cronograma; 
b) estratégia e metodologia de ação; 
c) forma do registro, manutenção e divulgação dos dados; 
d) periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. 
 
9.2.1.1 Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao 
ano, uma análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e 
realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e 
prioridades. 
 
9.2.2 O PPRA deverá estar descrito num documento-base contendo todos os 
aspectos estruturais constantes do item 9.2.1. 
 
9.2.2.1 O documento-base e suas alterações e complementações deverão ser 
apresentados e discutidos na CIPA, quando existente na empresa, de acordo 
com a NR-5, sendo sua cópia anexada ao livro de atas desta Comissão.  
 
9.2.2.2 O documento-base e suas alterações deverão estar disponíveis de 
modo a proporcionar o imediato acesso às autoridades competentes. 
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9.2.3 O cronograma previsto no item 9.2.1 deverá indicar claramente os 
prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas do 
PPRA. 
 
9.3 Do desenvolvimento do PPRA. 
 
9.3.1 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as 
seguintes etapas: 
a) antecipação e reconhecimentos dos riscos; 
b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; 
c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 
d) implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; 
e) monitoramento da exposição aos riscos; 
f) registro e divulgação dos dados. 
 
9.3.1.1 A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do 
PPRA poderão ser feitas pelo Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT ou por pessoa ou equipe de 
pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o 
disposto nesta NR. 
 
9.3.2 A antecipação deverá envolver a análise de projetos de novas 
instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos já 
existentes, visando a identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de 
proteção para sua redução ou eliminação. 
 
9.3.3 O reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes 
itens, quando aplicáveis: 
a) a sua identificação; 
b) a determinação e localização das possíveis fontes geradoras; 
c) a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos 
agentes no ambiente de trabalho; 
d) a identificação das funções e determinação do número de trabalhadores 
expostos; 
e) a caracterização das atividades e do tipo da exposição; 
f) a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível 
comprometimento da saúde decorrente do trabalho; 
g) os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, 
disponíveis na literatura técnica;  
h) a descrição das medidas de controle já existentes. 
 
9.3.4 A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária 
para: 
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a) comprovar o controle da exposição ou a inexistência riscos identificados 
na etapa de reconhecimento; 
b) dimensionar a exposição dos trabalhadores; 
c) subsidiar o equacionamento das medidas de controle. 
 

9.3.5 Das medidas de controle. 
 
9.3.5.1 Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a 
eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que 
forem verificadas uma ou mais das seguintes situações: 
a) identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde; 
b) constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde; 
c) quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos 
trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR-15 ou, na 
ausência destes os valores limites de exposição ocupacional adotados pela 
ACGIH - American Conference of Governamental Industrial Higyenists, ou 
aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, 
desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos; 
d) quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo 
causal entre danos observados na saúde os trabalhadores e a situação de 
trabalho a que eles ficam expostos. 
 
9.3.5.2 O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção 
coletiva deverá obedecer à seguinte hierarquia: 
a) medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes 
prejudiciais à saúde; 
b) medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no 
ambiente de trabalho; 
a) medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no 
ambiente de trabalho. 
 
9.3.5.3 A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser 
acompanhada de treinamento dos trabalhadores quanto os procedimentos 
que assegurem a sua eficiência e de informação sobre as eventuais 
limitações de proteção que ofereçam. 
 
9.3.5.4 Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade 
técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou quando estas não 
forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou 
implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão 
ser adotadas outras medidas, obedecendo-se à seguinte hierarquia: 
a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho; 
b) utilização de equipamento de proteção individual - EPI. 
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9.3.5.5 A utilização de EPI no âmbito do programa deverá considerar as 
Normas Legais e Administrativas em vigor e envolver no mínimo: 
a) seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está 
exposto e à atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para 
o controle da exposição ao risco e o conforto oferecido segundo avaliação do 
trabalhador usuário; 
b) programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta 
utilização e orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece; 
c) estabelecimento de normas ou procedimento para promover o 
fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção 
e a reposição do EPI, visando garantir as condições de proteção 
originalmente estabelecidas; 
d) caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a 
respectiva identificação dos EPI‟s utilizados para os riscos ambientais. 
 
9.3.5.6 O PPRA deve estabelecer critérios e mecanismos de avaliação da 
eficácia das medidas de proteção implantadas considerando os dados 
obtidos nas avaliações realizadas e no controle médico da saúde previsto na 
NR-7. 
 
9.3.6 Do nível de ação. 
 
9.3.6.1 Para os fins desta NR, considera-se nível de ação o valor acima do 
qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a 
probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os 
limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da 
exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico. 
 
9.3.6.2 Deverão ser objeto de controle sistemático as situações que 
apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação, conforme 
indicado nas alíneas que seguem: 
a) para agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional 
considerados de acordo com a alínea "c" do subitem 9.3.5.1; 
b) para o ruído, a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério 
estabelecido na NR-15, Anexo I, item 6. 
 
9.3.7 Do monitoramento. 
 
9.3.7.1. Para o monitoramento da exposição dos trabalhadores e das 
medidas de controle, deve ser realizada uma avaliação sistemática e 
repetitiva da exposição a um dado risco, visando à introdução ou 
modificação das medidas de controle, sempre que necessário. 
 
9.3.8 Do registro de dados. 
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9.3.8.1 Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de 
dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e 
administrativo do desenvolvimento do PPRA. 
 
9.3.8.2 Os dados deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 (vinte) 
anos. 
 
9.3.8.3 O registro de dados deverá estar sempre disponível aos 
trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades 
competentes. 
 
9.4 Das responsabilidades. 
 
9.4.1 Do empregador: 
I. estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como 
atividade permanente da empresa ou instituição. 
 
9.4.2 Dos trabalhadores: 
I. colaborar e participar na implantação e execução do PPRA; 
II. seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do 
PPRA; 
III. informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que, a seu 
julgamento, possam implicar riscos à saúde dos trabalhadores. 
 
9.5 Da informação. 
 
9.5.1 Os trabalhadores interessados terão o direito de apresentar propostas e 
receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos 
ambientais identificados na execução do PPRA. 
9.5.2 Os empregadores deverão informar os trabalhadores de maneira 
apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se 
nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar 
tais riscos e para proteger-se dos mesmos. 
 
9.6 Das disposições finais. 
 
9.6.1 Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente 
atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações 
integradas para aplicar as medidas previstas no PPRA visando a proteção 
de todos os trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados. 
 
9.6.2 O conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm do processo 
de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados 
consignados no Mapa de Riscos, previsto na NR-5, deverão ser 
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considerados para fins de planejamento e execução do PPRA em todas as 
suas fases. 
 
9.6.3 O empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos ambientais 
nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco 
um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as 
suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto para as 
devidas providências. 
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Grupo "A": 
01 - INSS (____%)R$ 
02 - SESI ou SESC (____%)R$ 
03 - SENAI ou SENAC (____%)R$ 
04 - INCRA (____%)R$ 
05 - salário educação (____%)R$ 
06 - FGTS (____%)R$ 
07 - seguro acidente do trabalho (____%)R$ 
08 - SEBRAE (____%)R$ 
 
Grupo "B": 
09 - férias (____%)R$ 
10 - auxílio doença (____%)R$ 
11 - licença maternidade (____%)R$ 
12 - licença paternidade (____%)R$ 
13 - faltas legais (____%)R$ 
14 - acidente de trabalho (____%)R$ 
15 - aviso prévio (____%)R$ 
16 - 13º salário (____%)R$ 
 
Grupo "C" 
17 - aviso prévio indenizado (____%)R$ 
18 - indenização adicional (____%)R$ 
19 - indenização (rescisões sem justa causa) (____%)R$ 
 
Grupo "D": 
20 - incidência dos encargos do grupo "A"  
sobre os itens do grupo "B" (____%)R$ 
 
Grupo "E": 
21 - incidência dos encargos do grupo "A" 
sobre o item 17 do Grupo "C" ( ____ %) R$ 
 
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS - 
R$ _______,__ (__________________________) (___%) 
VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos 
Sociais): 
R$_____,_____ (_____________________________________) 
 
  

NR 9 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 



RESOLUÇÃO Nº 07 – CNJ 

 
RESOLUÇÃO Nº 07, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005 

Disciplina o exercício de cargos, empregos e 
funções por parentes, cônjuges e companheiros de 
magistrados e de servidores investidos em cargos 
de direção e assessoramento, no âmbito dos 
órgãos do Poder Judiciário e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de 
suas atribuições, 
 
CONSIDERANDO que, nos termos do disposto no art. 103-B, § 4°, II, da 
Constituição Federal, compete ao Conselho zelar pela observância do art. 37 
e apreciar, de oficio ou mediante provocação, a legalidade dos atos 
administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, 
podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei; 
 
CONSIDERANDO que a Administração Pública encontra-se submetida aos 
princípios da moralidade e da impessoalidade consagrados no art. 37, caput, 
da Constituição; 
 
RESOLVE: 
Art. 1° É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do 
Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados. 
Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: 
1 - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função 
gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados; II - o 
exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em 
comissão, ou de funções gratificadas, por cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de dois ou mais magistrados, ou de servidores investidos em 
cargos de direção ou de assessoramento, em circunstâncias que 
caracterizem ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante 
reciprocidade nas nomeações ou designações; 
III - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função 
gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 



terceiro grau, inclusive, de qualquer servidor investido em cargo de direção 
ou de assessoramento; 
IV - a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, de cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, bem como de 
qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento; 
V - a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, dos 
respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo 
de direção e de assessoramento. 
§ 1° Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, as 
nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo de provimento 
efetivo das carreiras judiciárias, admitidos por concurso público, observada 
a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, ou a 
compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a complexidade inerente 
ao cargo em comissão a ser exercido, além da qualificação profissional do 
servidor, vedada, em qualquer caso, a nomeação ou designação para servir 
subordinado ao magistrado ou servidor determinante da 
incompatibilidade.¹ 
¹Redação dada pela Resolução nº 21/2006. 
 
§ 2° A vedação constante do inciso IV deste artigo não se aplica quando a 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público houver sido precedida de regular processo 
seletivo, em cumprimento de preceito legal.   
Art. 3º É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de 
prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que 
sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e 
de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal 
contratante, devendo tal condição constar expressamente dos editais de 
licitação.¹ 
¹ Redação dada pela Resolução n° 09/2005. 
 
Art. 4° O nomeado ou designado, antes da posse, declarará por escrito não 
ter relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada na forma 
do artigo 2°.  
Art. 5° Os Presidentes dos Tribunais, dentro do prazo de noventa dias, 
contado da publicação deste ato, promoverão a exoneração dos atuais 
ocupantes de cargos de provimento em comissão e de funções gratificadas, 
nas situações previstas no art. 2°, comunicando a este Conselho.  
Parágrafo único Os atos de exoneração produzirão efeitos a contar de suas 
respectivas publicações.  
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Art. 6° O Conselho Nacional de Justiça, em cento e oitenta dias, com base 
nas informações colhidas pela Comissão de Estatística, analisará a relação 
entre cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão, 
em todos os Tribunais, visando à elaboração de políticas que privilegiem 
mecanismos de acesso ao serviço público baseados em processos objetivos 
de aferição de mérito.  
Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Nelson Jobim  

Presidente do CNJ 
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Arts. 607 e 614 – CLT 

 
Art. 607. É considerado como documento essencial ao comparecimento às 
concorrências públicas ou administrativas e para o fornecimento às 
repartições paraestatais ou autárquicas a prova da quitação do respectivo 
imposto sindical e a de recolhimento do imposto sindical, descontado dos 
respectivos empregados. (Vide Lei nº 11.648, de 2008) 
 
Art. 614. Os Sindicatos convenentes ou as emprêsas acordantes 
promoverão, conjunta ou separadamente, dentro de 8 (oito) dias da 
assinatura da Convenção ou Acôrdo, o depósito de uma via do mesmo, 
para fins de registro e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em 
se tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos 
órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos demais 
casos. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
§1º As Convenções e os Acôrdos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data 
da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo.(Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
§2º Cópias autênticas das Convenções e dos Acordos deverão ser afixados 
de modo visível, pelos Sindicatos convenentes, nas respectivas sedes e nos 
estabelecimentos das emprêsas compreendidas no seu campo de aplicação, 
dentro de 5 (cinco) dias da data do depósito previsto neste artigo. (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
§3º Não será permitido estipular duração de Convenção ou Acôrdo superior 
a 2 (dois) anos. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
 



Resolução nº 98 – CNJ 

Resolução nº 98, de 10 de novembro de 2009 
 

Dispõe as provisões de encargos trabalhistas a 
serem pagos pelos Tribunais às empresas 
contratadas para prestar serviços de forma 
contínua no âmbito do Poder Judiciário.  
(Publicada no DOU, Seção 1, em 13/11/09, p. 178-
181, e no DJ-e nº 194/2009, em 13/11/09, p. 3-4)   

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de 
suas atribuições constitucionais e regimentais, e 
 
CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública, na prática de 
atos administrativos, nos termos do disposto no artigo 14 do Decreto-Lei nº 
200, de 25 de fevereiro de 1967, observar os princípios da racionalidade e da 
economicidade; 
 
CONSIDERANDO a responsabilidade subsidiária dos Tribunais, no caso de 
inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada para 
prestar serviços terceirizados, de forma contínua, mediante locação de mão-
de-obra, conforme a jurisprudência dos Tribunais trabalhistas; 
 
CONSIDERANDO que os valores referentes às provisões de encargos 
trabalhistas são pagos mensalmente à empresa, a título de reserva, para 
utilização nas situações previstas em lei; 
 
RESOLVE: 
Art. 1º Determinar que as provisões de encargos trabalhistas relativas a 
férias, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa, a serem 
pagas pelos Tribunais e Conselhos às empresas contratadas para prestar 
serviços de forma contínua, sejam glosadas do valor mensal do contrato e 
depositadas exclusivamente em banco público oficial. 
Parágrafo único. Os depósitos de que trata o caput deste artigo devem ser 
efetivados em conta corrente vinculada - bloqueada para movimentação - 
aberta em nome da empresa, unicamente para essa finalidade e com 
movimentação somente por ordem do Tribunal ou Conselho contratante. 
Art. 2º A solicitação de abertura e a autorização para movimentar a conta 
corrente vinculada - bloqueada para movimentação - serão providenciadas 
pelo setor de administração do respectivo Tribunal ou Conselho. 
Art. 3º Os depósitos de que trata o artigo 1º desta Resolução serão 
efetuados, com o acréscimo do Lucro proposto pela contratada. 



Art. 4º O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos 
valores das seguintes provisões previstas para o período de contratação: 
I - 13º salário; 
II - Férias e Abono de Férias; 
III - Impacto sobre férias e 13º salário; 
IV - multa do FGTS. 
Parágrafo único: Os valores provisionados para o atendimento deste artigo 
serão obtidos pela aplicação de percentuais e valores constantes da 
proposta. 
Art. 5º Os Tribunais ou Conselhos deverão firmar acordo de cooperação 
com banco público oficial, que terá efeito subsidiário à presente Resolução, 
determinando os termos para a abertura da conta corrente vinculada - 
bloqueada para movimentação. (ANEXO II) 
Art. 6º A assinatura do contrato de prestação de serviços entre os Tribunais 
ou Conselhos e a empresa vencedora do certame será precedida dos 
seguintes atos: 
I - solicitação pelo Tribunal ou Conselho contratante, mediante ofício, de 
abertura de conta corrente vinculada - bloqueada para movimentação -, no 
nome da empresa, conforme disposto no artigo 1º desta Resolução 
(ANEXOS III, IV, V, VI, VIII e IX); 
II - assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da regularização da 
conta corrente vinculada - bloqueada para movimentação, de termo 
específico da instituição financeira oficial que permita ao Tribunal ou 
Conselho ter acesso aos saldos e extratos, e que vincule a movimentação dos 
valores depositados à sua autorização. (ANEXO VII) 
Art. 7º Os saldos da conta vinculada - bloqueada para movimentação - 
serão remunerados pelo índice da poupança ou outro definido no acordo de 
cooperação, sempre escolhido o de maior rentabilidade. 
Art. 8º Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 
mencionados no artigo 4º, depositados na conta corrente vinculada - 
bloqueada para movimentação - deixarão de compor o valor do pagamento 
mensal à empresa. 
Art. 9º No âmbito dos Tribunais ou Conselhos, o setor de controle interno 
ou setor financeiro é competente para definir, inicialmente, os percentuais a 
serem aplicados para os descontos e depósitos, cabendo ao setor de 
execução orçamentária ou ao setor financeiro conferir a aplicação sobre as 
folhas de salário mensais das empresas e realizar as demais verificações 
pertinentes. 
Art. 10 Os editais referentes às contratações de empresas para prestação de 
serviços contínuos aos Tribunais ou Conselhos, deverão conter 
expressamente o disposto no artigo 8º desta Resolução, bem como a 
obrigatoriedade de observância de todos os seus termos. 
Art. 11 A empresa contratada poderá solicitar autorização do Tribunal ou 
Conselho para resgatar os valores, referentes às despesas com o pagamento 
de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados que prestam os 
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serviços contratados pelo Tribunal ou Conselho, ocorridas durante a 
vigência do contrato. 
§1º Para a liberação dos recursos da conta corrente vinculada - bloqueada 
para movimentação - a empresa deverá apresentar à unidade de controle 
interno ou setor financeiro os documentos comprobatórios da ocorrência de 
indenizações trabalhistas. 
§2º Os Tribunais ou Conselhos, por meio dos setores competentes, 
expedirão, após a confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a 
conferência dos cálculos pela unidade de auditoria, a autorização de que 
trata o caput deste artigo, que será encaminhada à instituição financeira 
oficial no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da 
apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa. 
§3º A empresa deverá apresentar ao Tribunal ou Conselho, no prazo 
máximo de três dias, o comprovante de quitação das indenizações 
trabalhistas, contados da data do pagamento ou da homologação. 
Art. 12 O saldo total da conta corrente vinculada - bloqueada para 
movimentação - será liberado à empresa, no momento do encerramento do 
contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços 
contratados, ocorrendo ou não o desligamento dos empregados. 
Art. 13 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Ministro Gilmar Mendes 
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ANEXO I 

 

PERCENTUAIS PARA CONTINGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

Item 
Risco Acidente do Trabalho 

SIMPLES 
1% 2% 3% 

GRUPO A 34,80 35,80 36,80 28,00 

TÍTULO Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

13º SALÁRIO  8,93 8,33 8,93 8,33 8,93 8,33 8,93 8,33 

FÉRIAS  8,93 8,33 8,93 8,33 8,93 8,33 8,93 8,33 

ABONO DE FÉRIAS  2,98 2,78 2,98 2,78 2,98 2,78 2,98 2,78 

SUBTOTAL 20,84 19,44 20,84 19,44 20,84 19,44 20,84 19,44 

INCIDÊNCIA GRUPO 
A 

7,25 6,77 7,46 6,96 7,67 7,16 5,84 5,44 

MULTA FGTS 4,35 4,30 4,35 4,30 4,35 4,30 4,35 4,30 

A CONTINGENCIAR 32,44 30,51 32,65 30,71 32,86 30,90 31,03 29,19 
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ANEXO II 

 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 07/2008 

 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL 
JUSTIÇA OU CONSELHO E O BANCO OFICIAL XXX  S.A. 

 
O TRIBUNAL XXXXX, sediado na xxxxxx, Anexo I do Supremo Tribunal 

Federal, Brasília/DF, CNPJ xxxxx, doravante denominado xxxx, sediado na 

neste ato representado pelo seu XXXXXXXXXXX, NNNNNNNNN, RG 

nnnnnnnn SSP/UG e CPF 000.000.000-00, no uso das atribuições, conferidas 

pela Portaria nº nnn, de dd de mmmmm de 200x, e, de outro lado, o 

BANCO xxxxx S/A, com sede no Endereço, Cidade/UF, CNPJ nº 

000.000.000/0001-0001, daqui por diante denominado BANCO, neste ato 

representado pelo seu GERENTE, o Senhor xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, 

portadora da Carteira de Identidade n.º nn.nnnn SSP/UG, CPF nº 

000.000.000-00, têm justo e acordado celebrar o presente ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA para a prestação dos serviços de abertura 

automatizada de contas específicas destinadas a abrigar os recursos 

captados relativos a execução dos Encargos Trabalhistas da Lei nº 8.036, de 

11 de maio de 1990 e da Consolidação das Leis do Trabalho, mediante as 

condições previstas nas seguintes cláusulas: 

 

DAS DEFINIÇÕES 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Para efeito deste Acordo de Cooperação Técnica 

entende-se por: 

I. - CLT – Consolidação das Leis do Trabalho; 

II. - Proponente – pessoa física ou jurídica que possui Contrato firmado 

com o CNJ; 

III. -Encargos – custos relativos às obrigações trabalhistas devidos 

quando da demissão de funcionário contratado pela empresa e a serviço 

do Tribunal xxx; 
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 IV. Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada – Conta Corrente 

(Bloqueada) Vinculada aberta em nome dos Proponentes de cada 

Contrato firmado, a ser utilizada exclusivamente para crédito dos 

recursos de provisão para encargos trabalhistas de demissão de 

funcionários; 

V. Usuário(s) – servidor(es) do Tribunal ou Conselho, e por ele 

formalmente indicado(s), com conhecimento das chaves e senhas para 

acesso aos aplicativos, do BANCO, Auto Atendimento Setor Público, 

doravante denominado simplesmente AASP e Repasse de Recursos de 

Projetos de Governo, doravante denominado simplesmente RPG. 

 

DO OBJETO 

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente instrumento tem por objetivo 

regulamentar a prestação, pelo BANCO, dos serviços de abertura de contas 

específicas destinadas a abrigar os recursos creditados ao amparo da Lei nº 

8.036, de 11 de maio de 1990, da Consolidação das Leis do Trabalho e da 

Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, bem como viabilizar o 

acesso do Tribunal ou Conselho aos saldos e extratos das contas abertas. 

 

DOS PROCEDIMENTOS 

CLÁUSULA TERCEIRA – Para a consecução do objeto do presente Acordo 

de Cooperação Técnica serão adotados os seguintes procedimentos: 

I. - Para cada Contrato será aberta uma conta-corrente específica em 

nome do Proponente do Contrato; 

II. - A conta será exclusivamente aberta para recebimento de depósitos 

dos recursos de provisão para demissão de empregados, pagos aos 

Proponentes dos Contratos e será denominada Conta Corrente 

(Bloqueada) Vinculada; 
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III. - A movimentação dos recursos na Conta Corrente (Bloqueada) 

Vinculada será providenciada exclusivamente à ordem do Tribunal ou 

Conselho; 

IV. - Será facultada ao Tribunal ou Conselho a movimentação de 

recursos da Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada para a Conta Única 

do Tesouro Nacional. 

 

DO FLUXO OPERACIONAL 

CLÁUSULA QUARTA – A abertura, captação e movimentação dos 

recursos se dará conforme o fluxo operacional a seguir: 

I. TRIBUNAL OU CONSELHO firma o Contrato com os Proponentes; 

II. TRIBUNAL OU CONSELHO envia ao BANCO, por intermédio do 

Aplicativo Auto-Atendimento Setor Público ou outro sistema que venha 

a substituí-lo, arquivo em meio magnético, em leiaute específico 

previamente acordado entre os Partícipes para abertura das Contas 

Correntes (Bloqueadas) Vinculadas em nome dos Proponentes que 

tiveram Contratos firmados; 

III. BANCO recebe arquivo transmitido pelo TRIBUNAL OU 

CONSELHO e abre Contas Correntes (Bloqueadas) Vinculadas, em 

nome do Proponente para todos os registros dos arquivos válidos, nas 

agências do BANCO no território nacional; 

IV. BANCO envia ao TRIBUNAL OU CONSELHO arquivo retorno em 

leiaute específico previamente acordado entre os Partícipes, contendo os 

números das Contas Correntes (Bloqueadas) Vinculadas abertas em 

nome dos Proponentes, bem como as eventuais rejeições, indicando seus 

motivos; 

V. TRIBUNAL OU CONSELHO, excepcionalmente, envia Ofício, na 

forma do Anexo I do presente instrumento, à Agência Poder Judiciário – 

Brasília DF, do BANCO, solicitando a abertura manual das Contas 

Correntes (Bloqueadas) Vinculadas; 
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VI. BANCO informa ao TRIBUNAL OU CONSELHO, na forma do 

Anexo II do presente instrumento, o número da Conta Corrente 

(Bloqueada) Vinculada aberta em caráter de excepcionalidade; 

VII. TRIBUNAL OU CONSELHO credita recursos, a título de provisão, 

nas Contas Correntes (Bloqueadas) Vinculadas abertas e mantidas 

exclusivamente nas agências do BANCO, mediante emissão de Ordem 

Bancária do Tesouro – OB, tipo 26, finalidade especificamente criada; 

VIII. TRIBUNAL OU CONSELHO solicita ao BANCO a movimentação 

dos recursos, na forma do Anexo III do presente Instrumento; 

IX. BANCO acata solicitação de movimentação financeira nas Contas 

Correntes (Bloqueadas) vinculadas efetuada pelo TRIBUNAL OU 

CONSELHO confirmando através de Ofício, nos moldes do Anexo IV, 

deste Instrumento;  

X. BANCO disponibiliza ao TRIBUNAL OU CONSELHO aplicativo, 

via internet, para consulta de saldos e extratos das Contas Correntes 

(Bloqueadas) vinculadas. 

 

CLÁUSULA QUINTA – O fluxo operacional se dará nos seguintes termos: 

I. O acesso às Contas Correntes (Bloqueadas) Vinculadas pelo 

TRIBUNAL OU CONSELHO fica condicionado à expressa autorização, 

em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Anexo V deste 

instrumento, formalizada pelos Proponentes, titulares das contas, 

quando do processo de regularização das contas junto às agências do 

BANCO; 

II. Os recursos depositados nas Contas Correntes (Bloqueadas) 

Vinculadas serão aplicados automaticamente, pelo BANCO, em 

caderneta de poupança, sendo remunerados mensalmente pela Taxa 

Referencial – TR – acrescido de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou outro 

índice que venha a ser utilizado para cálculo dos rendimentos em 

caderneta de poupança; 
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DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO CNJ 

CLÁUSULA SEXTA – Ao TRIBUNAL OU CONSELHO compete: 

I. Assinar o Termo de Adesão ao Regulamento do AASP, onde está 

estabelecido o vínculo jurídico como o BANCO, para amparar a 

utilização do aplicativo; 

II. Designar, por meio de Ofício, conforme Anexo VI pó presente 

Instrumento, até no máximo 4 (quatro) representantes para os quais o 

BANCO atribuirá poderes de administradores dentro do AASP que 

além de poderem efetuar consultas aos saldos e estratos das Contas 

Correntes (Bloqueadas) Vinculadas, terão a faculdade de criar tantas 

quantas chaves de usuários, com poderes apenas de consulta, no âmbito 

do RPG, forem necessárias para consultarem os saldos e extratos das 

Contas Correntes (Bloqueadas) Vinculadas; 

III. Remeter ao BANCO arquivos em leiaute específico acordado entre 

os Partícipes, solicitando a abertura das Contas Correntes (Bloqueadas) 

Vinculadas; 

IV. Remeter Ofícios à Agência Poder Judiciário – Brasília DF, do 

BANCO, solicitando, excepcionalmente, a abertura, em casos de Contas 

Correntes (Bloqueadas) Vinculadas em nome dos Proponentes; 

V. Remeter Ofícios à Agência Poder Judiciário – Brasília DF, do BANCO, 

solicitando a movimentação de recursos das Contas Correntes 

(Bloqueadas) Vinculadas; 

VI. Comunicar aos Proponentes, na forma do Anexo VII do presente 

instrumento, a abertura das Contas Correntes (Bloqueadas) Vinculadas, 

orientando-os a comparecer à Agência Poder Judiciário – Brasília DF, do 

BANCO, para providenciar sua regularização, entrega de documentos e 

assinatura da autorização, em caráter irrevogável e irretratável, nos 

termos do Anexo V deste instrumento, para que o TRIBUNAL OU 

CONSELHO possa ter acesso aos seus saldos e estratos bem como 

solicitar movimentações financeiras; 
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VII. Prover os ajustes técnicos em sua “conexão” para possibilitar o 

acesso ao AASP bem como ao aplicativo RPG, por intermédio do qual 

será viabilizado o acesso aos saldos e extratos das Contas Correntes 

(Bloqueadas) Vinculadas; 

VIII. Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pelo 

Banco por meio do módulo RPG, no aplicativo AASP; 

IX. Instruir os usuários sobre forma de acesso às transações do AASP e 

do RPG; 

X. Manter rígido controle de segurança das senhas de acesso ao AASP e 

ao RPG; 

XI. Assumir como se sua inteira responsabilidade os prejuízos que 

decorrerem do mau uso ou da quebra de sigilo das senhas dos seus 

representantes legais devidamente cadastrados no AASP e no RPG, 

cuidando de substituí-las, imediatamente, caso suspeite de que tenham 

se tornado de conhecimento de terceiros não autorizados; 

XII. Responsabilizar-se por prejuízos decorrentes de transações não 

concluídas em razão de falha de seu equipamento e/ou erros de 

processamento em razão da inexistência de informação ou de 

fornecimento incompleto de informações; 

XIII. Comunicar tempestivamente ao BANCO qualquer anormalidade 

detectada que possa comprometer o perfeito funcionamento da conexão 

ao AASP e ao RPG, em especial, no que concerne à segurança das 

informações; 

XIV. Permitir, a qualquer tempo, que técnicos do BANCO possam 

vistoriar o hardware e software utilizados para conexão ao AASP e ao 

RPG; e  

XV. Não divulgar quaisquer informações contidas nas transações do 

AASP e do RPG colocados à sua disposição, de modo a manter o sigilo 

bancário, a privacidade em face de servidores, prestadores de serviço e 
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outras pessoas integrantes do TRIBUNAL OU CONSELHO que não 

sejam usuários, e as normas de segurança da informação do BANCO.  

 

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO BANCO 

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao BANCO compete: 

I. Disponibilizar o AASP e o RPG ao TRIBUNAL OU CONSELHO; 

II. Gerar e fornecer até 4 (quatro) chaves e senhas iniciais de acesso, 

apara utilização na primeira conexão ao AASP e ao RPG, oportunidade 

na qual as senhas serão obrigatoriamente substituídas, pelos respectivos 

detentores das chaves, por outra de conhecimento exclusivo do usuário; 

III. Informar ao TRIBUNAL OU CONSELHO quaisquer alterações nos 

serviços oferecidos pelo BANCO, por intermédio do AASP e do RPG; 

IV. Prestar o apoio técnico que se fizer necessário à manutenção do 

serviço, objeto deste Instrumento; 

V. Processar os arquivos remetidos pelo TRIBUNAL OU CONSELHO 

destinados a abrir Contas Correntes (Bloqueadas) Vinculadas; 

VI. Gerar e encaminhar, via AASP, os arquivos retorno do resultado das 

aberturas das Contas Correntes (Bloqueadas) Vinculadas; 

VII. Orientar sua rede de agências quanto aos procedimentos 

operacionais específicos objeto deste instrumento; e; 

VIII. Informar ao TRIBUNAL OU CONSELHO os procedimentos 

adotados, em atenção aos Ofícios recebidos.  

 

DO ACOMPANHAMENTO 

CLÁUSULA OITAVA – as partes designarão gestores para acompanhar, 

gerenciar e administrar a execução do presente Acordo. 

 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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CLÁUSULA NONA – Este Acordo de Cooperação Técnica não aplica 

desembolso, a qualquer título, presente ou futuro, sendo vedada a 

transferência de recursos financeiros entre os partícipes. 

 

DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA DÉCIMA – Este Acordo Cooperação Técnica terá eficácia a 

partir da data de sua assinatura e vigência de doze meses, podendo ser 

prorrogado automaticamente, por conveniência das partes, exceto se houver 

manifestação expressa em contrário, nos termos da lei. 

 

DA PUBLICAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A publicação de extrato do presente 

instrumento no Diário Oficial XXXX será providenciada pelo TRIBUNAL 

OU CONSELHO, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente à data de 

sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela 

data. 

 

DAS ALTERAÇÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Sempre que necessário, as cláusulas 

deste Acordo de Cooperação Técnica, à exceção da que trata do objetivo, 

poderão ser aditadas, modificados ou suprimidas, mediante Termo Aditivo, 

celebrado entre os Partícipes, passando esses termos a fazer parte integrante 

deste Instrumento como um todo, único e indivisível.  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Todos os avisos, comunicações e 

notificações inerentes a este Acordo serão feitos por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Os casos omissos, as dúvidas ou 

quaisquer divergências decorrentes da execução deste Acordo serão 

dirimidos pelos partícipes, por meio de consultas e mútuo entendimento. 
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DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Aplicam-se à execução deste Acordo a 

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e as demais normas pertinentes. 

 

DA RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Este acordo de cooperação Técnica poderá 

ser denunciado por qualquer dos Partícipes em razão do descumprimento 

de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem assim pela 

superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou 

materialmente inexeqüível ou, ainda, por ato unilateral, mediante 

comunicação previa da parte que dele se desinteressar, com antecedência 

mínima de 90 (noventa) dias, ficando os Partícipes responsáveis pelas 

obrigações anteriormente assumidas. 

 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Os casos omissos e/ou situações 

contraditórias deste Acordo de Cooperação Técnica deverão ser resolvidos 

mediante conciliação entre os Partícipes, com prévia comunicação por 

escrito da ocorrência, consignando prazo para resposta, e todos aqueles que 

não puderem ser resolvidos desta forma, serão dirimidos pela XXX. 

E, assim, por estarem justos e acordados, os Partícipes ficaram o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 

que também o subscrevem, para que produza os legítimos efeitos de direito. 

 

   Cccccccc-UF,          de                            de 200x. 

 

Pelo TRIBUNAL OU CONSELHO 

Aaaaaaaa Cccccccc 
Cargo 

Pelo BANCO 

Mmmmmmm Gggggg 

Cargo 
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Anexo III 

 
Ofício nº       /2009 – CNJ 
 

Brasília,    de                          de 2009. 
 
A(o) Senhor(a) Gerente 
(NOME DO GERENTE) 
Agência XXXXXXXXXX do Banco XXX S.A. 
ENDEREÇO 
CEP: NN.NNN-NNN - Cidade (UF) 
 
Assunto: Abertura de Conta Corrente (bloqueada) Vinculada 
 
 

Senhor(a) Gerente, 
 
 
Solicitamos providenciar, excepcionalmente, abertura de 

Conta Corrente (bloqueada) vinculada, em nome do Proponente a seguir 
indicado, destinada a receber créditos ao amparo da Lei nº 8.036, de 11 de 
maio de 1990, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Resolução nº    , de    
de        de 200x a título de provisão para encargos trabalhistas do Contrato 
TRIBUNAL OU CONSELHO n.º ______ firmado de acordo com a 
publicação no Diário Oficial XXX no dia ____/_____/ 200__, página nº ___ e 
na qual deverão ser depositados todo e qualquer valor destinado a essas 
provisões. 
 
CNPJ: __________________________ 
Razão Social: ___________________________________________________ 
Nome Personalizado: ______________________________________________ 
Endereço: _______________________________________________________ 
Representante Legal: ______________________________________________ 
CPJ do Representante Legal: ______________________ 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Aaaaaaaa Ccccccc 
Cargo/Órgão 
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Anexo IV 
 

 
Agência xxxxxxxxxx Cidade/UG – 200x/______ 

 
 

Brasília (DF),        de                 de 200x. 
 
 

Senhor Secretário Geral, 
 
 
Em atenção ao seu Ofício nº _______/200x – TRIBUNAL 

OU CONSELHO, de _____._____.2009, informamos o número da Conta 
Corrente (Bloqueada) Vinculada, aberta em nome do Proponente 
________________________________________________________ (nome do 
Proponente), CNPJ _________________________ (número do CNPJ do 
Proponente) destinada a receber os créditos a título de provisão de encargos 
trabalhistas do Contrato _________________________ (número de Contrato) 
firmado de acordo com a publicação no Diário Oficial XXX do dia 
____.____.200x, página nº _____. 
 
 
Número da Conta: ___________________ 
Prefixo da Agência: 4200-5 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

_______________________________________ 
(nome do Gerente) 

Agência Poder Judiciário – Brasília DF do Banco XXXXX S.A. 
 
 

 
Ao Senhor  
AAAAAAAAAAAAA  CCCCCCCCCC 
CARGO 
Órgão 
Endereço,  
CEP: NN.NNN-NNN 
Cidade – UF 
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Anexo V 
 
Ofício nº       /200x– CNJ 
 

Brasília,    de                          de 200X 
 
 
A(o) Senhor(a) Gerente 
(NOME DO GERENTE) 
Agência XXXXXXXXXX Banco XXX S.A. 
ENDEREÇO 
CEP: NN.NNN-NNN 
Cidade (UF) 
Assunto: Movimentação de Conta Corrente (bloqueada) Vinculada 
 
 

Senhor Gerente, 
 
 
Solicitamos providenciar, conforme indicado a seguir, a 

movimentação de R$ ________________ (valor numérico), da conta nº 
_________________ (número da conta) de titularidade de 
_________________________________ (nome do Proponente), CNPJ 
__________________________ (CNPJ do Proponente), aberta para abrigar os 
recursos creditados ao amparo da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, da 
Consolidação das Leis do Trabalho e da Resolução nº   , de    de        de 200x. 
 

DEBITAR CREDITAR 

Agência Conta Banco  Agência  Conta CPF /CNPJ 

      

      

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

 
AAAAAAAAAAA   CCCCCCCCCCCC 

Cargo /Órgão 
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Anexo VI 

 
 
 

Agência XXX – 200x/______ (número seqüencial) 
 
 

XXXX,        de                 de 200X. 
 
 
 

Senhor XXXXl; 
 
 
 
Em atenção ao seu Ofício nº _______/200x – TRIBUNAL 

OU CONSELHOCNJ, de _____._____.2009, informamos termos 
providenciado a movimentação financeira indicada a seguir: 

 

DEBITAR CREDITAR 

Agência Conta Banco  Agência  Conta CPF /CNPJ 

      

      

 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

___________________________________ 
(nome do Gerente) 

Agência xxxxxxxxxxxxxx do Banco XXX S.A. 
 
 
 

Ao Senhor  
Aaaaaaaaaaaa Cccccccccc 

Cargo 
Órgão 
Endereçio,  
CEP: nn.nnn-nnn 
Cidade – UF 
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Anexo VII 
 

 
A U T O R I Z A Ç Ã O 

 
 
 

 

À Agência AAAAAA do Banco xxxx S.A  
Endereço 
CEP: nn.nnn-nnn (CEP da agência) – Cidade (UF) 
 
 
 

Senhor (a) Gerente,  
 
 
Autorizo em caráter irrevogável e irretratável, que o 

TRIBUNAL OU CONSELHO, solicite a esta agência bancária, ou 
providencia por meio eletrônico, qualquer tipo de movimentação financeira 
na conta nº ________________ (número da conta), de minha titularidade, 
destinada a receber os créditos ao amparo da Lei nº   , de       de               de    
a título de provisão de encargos trabalhista do Contrato 
_______________(número do Contrato) firmado de acordo com a publicação 
no Diário Oficial xxxx do dia ____._____. 200x, página nº _______, bem 
como tenha acesso irrestrito de seus saldos, extratos e movimentações 
financeiras, inclusive de aplicações financeiras. 

 
 
Atenciosamente,  

 
 
 

___________________________________________ 
(nome do Proponente) 

______________________________________ 
(local e data) 
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Anexo VIII 
 
Oficio nº        /200x - TRIBUNAL OU CONSELHO, 
 

XXX,             de         de 200x 
 
 
A (o) Sr (a). Gerente  
(NOME DO GERENTE) 
Agência nnnnnnnnnnnnn do Banco xxxx S.A. 
Endereço 
CEP: nn.nnn-nnn (CEP da agência)  
Cidade (UF) 
 
 

Senhor (a) Gerente,  
 
 

Solicitamos providencias a geração de chaves, padrão ¨ j ¨, e 
senhas iniciais de acesso, ao aplicativo Repasse de Recursos de Projetos de 
Governo – RPG, via Auto Atendimento Setor Público – AASP, para os 
servidores a seguir indicados:  
 

CPF Nome  Documento/Poderes  

   

   

   

   

 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Aaaaaaaaaaaaa   Ccccccccccccc 
Cargo/Órgão 
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Anexo IX 
 
Oficio nº ____/200x - AAA 
 
 

XXX,            de        de 200x 
 
 
 
A (o) Senhor(a)  
(NOME DO PROPONENTE) 
(Cargo do Proponente e nome da empresa) 
(Endereço do Proponente). 
(CEP do endereço do Proponente) 
(Cidade e UF do Endereço do Proponente)  
 

 
 
Prezado Sr (a). (nome do Proponente). 
 
 
Informamos a abertura na conta nº ___________________ 

(número da conta), vinculada ao CNPJ-
____________________________________ (número do CNPJ do Proponente) na 
Agência XXX do Banco do Brasil S.A, prefixo XXX-X, em seu nome, 
destinada a receber os créditos ao amparo da lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Instrução Normativa nº    , 
de     de        de 2008. 

 
2. Na oportunidade, solicitamos comparecer, em no 

Máximo 20 dias corridos, a partir desta data, à referida agência para 
regularizar a conta e fornecer a documentação necessária, de acordo com as 
normas do Banco Central, bem como autorizar, em caráter irrevogável de 
irretratável, este Conselho a ter acesso irrestrito aos saldos e extratos, 
inclusivo de aplicações financeiras, quanto a, faculdade de solicitar 
quaisquer movimentações financeiras da referida conta.  

 
 
 
Atenciosamente, 

 
 

A aaaaaaaa Cccccccccc  
Cargo/Órgão 
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